
1 - Bir ift-ra yüzünden 
Meziyet Çürüksulu tarafından yazılan bu aşk ve macera romanı 
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Murat Sertoğlu tarafından yazılan bu tarihi roman 
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Konferansın tavsaması üzerine Fransız matbuatı endişeyle diyor ki: 

Yeni bir Türk - Alman ittifakı 

ür 
n~t~fil l1ifil üy©rr~c§.1 

Ş!şılacak şey, fakat haki at: 
~" •• Akdenizde, gençleşt:iril;n Yavuza karşı koyacak bir 
9~~-Sız. zırhllsı yokt:ur ••• Türkiye, .Japonyaya da yeni yeni 
~~ ller ısmarlamıştır... Donanması sanıldığından çok 

""etlidir ! ,, - Fransız gazet:eıerinden -

a Akdenizde yeniden ehemmiyet kcsbcden §anlı Yavuzumuz 

't(jr ~ s n v bug li . 
'1~ 1Yenin bitaraf kaldığı bir muharebede harp gemlleri

~l.J 'n boğazlardan geçiş şartlan münakaşa edildi 
~~tır'lleselede Sovyet ve lngiliz noktai nazarları şiddetle 

1109~~'Vor. Murahhaslarımız Ankaradan talimat istediler li:i 0
'• dair telgraf •• haberler t inci sayfada, makalemiz 3 ünciide ve tarihi y4"ımız da 9 uncu sayfadadır 

~ n Vekiller heyeti rnühinı 
~ bir içtinıa yapnıaktadır 

~tıbuıdata., 9 (Hususi muhabirimizden, telefonla) - Heyeti bu sabah Hariciye Vekaleti binasında toplandı. 
öııeıı l3a a Atat ürke mülaki olduktan sonra Ankaraya Saat onda başlayan içtima bu saatte (12,30) devam et 

!Jhakan İsmet lnönünün başkanlığ1nda Vekiller mektedir. 

ısırla lngiltere anlaştılar 

ı , Uluslar Kurumuna 
· ştirllk edecek 

ElPitü :;: syc;:>nlar da kaldırılıyor 
~lo~ 'rad ve veraset vergileri konulacak 
t1/

1
l' aı-~!dCllasusi) - İngiltere ile dün bütçeyi mebusan meclisine tevdi başında yer alacağını resmen beyan 

~ı~~ereıer ~ ce~eya.n etmekte olan ederken kapitülasyonların ilga edilmiş ederim.,, 
b~llıde., . nı hır itila.na neticelen· Maliye nazırı hükumetin kapitüla·"" .~ ... , ıtnar olduğunu bildirmiş ve şöyle demiştir: "' 
ra~ at Arısı na.~e imzalanır imza• yonlann ilgasından sonra irat ve ve-

ı,. ~~ektir Cenuyeti Akvama işti· "Ecnebilerin istüade etmekte olduk· raset vergileri ihdas edeceğini söyle• 
'~h r. 

ire: 9 (A.. lan ma!İ imtiyazların kMfesinin ilga· miştir. 

~.~rne~;k~ru~~ nazın .:: •• ~i·ö~~~~='.: (M"ır~:~;,:::' 4 ütwMcJ 

ıl': dalgasından Günün en ıon ve en doğru Feci bir 
b Şj~~~ kişi Uldil havadislerim verir. Diğer gaze. otomobil kazası 
1 tl'i A._ 

0
• 8. (A.A.) _Be~ gu"nden telerin ikinci tabılarında verdik. 

ıı -~ ::r Muğla, 8 (A.A.} - Dün akşam ·t~· erıkan ]eri havadisleri HABER daima 
a· 

1tlde h'·k·· ın garbim:le ve mer Aydından gelen posta otomobili 
ıı~d u uın .. birinci tabında verir. 66 . k.l l 

i>'e ı_ suren sıcak dalgası ·67 mci ı ometre er arasındtl 
11~ ~ad Haber'in ikinci tabı ~be'b· ar 143 kifinin ölmesi- yoldan çıkması yüzünden 35 metre 

• 
1 1 ' 

ita/yanın 
vaziyeti 

/enalaşıyo r 
Paris: 9 (A.A.) - Madam Cabouis 

Habeşistanda ölmüş olan İtalyan tay
yarecilerinin maruz kalmış oldukları 
bu felaket dolayısile Oeuvre gazetesi· 
ne şu telgrafı çekmiştir: 

İtalyanın Habeşistandaki vaziyeti 
hakkında dün akşam Montröye gelmiş 
olan fena. haberler, az çok heyecan u· 
yandırmıştır. Diğer taraf tan ltalyanm 
siyasi vaziyetinin gitgide fenalaşmak 
ta olduğu söylenmektedir. İtalya, ya• 

vaş yavaş mün!erid bir vaziyete d 
yor. Fransa da İtalyanın Habeş· 
da 400 bin askeri bulunduğundan ve 
100 bin kişiden mürekkep takviye 
taah da göndermek üzere olduğund 
onun Brüksele çağrılmasında ısrar e 
melde b'ir fayda melhuz olup olmadı 
suale şayan görülmektedir. Şu halde 
İtalyanın elinde bulunabilecek kuvv 
tin bizim için halihazırda hiçbir k 
meti olamaz. 

Denize ••• hiç inanmak olmaz ha •• 

Bir kayık battı 
bir ayı e boğuld 

DLin U-Dj;UJ:UU1:11u :a~ı~ı~u .. uua uır """ cu.&.U..l..Md._ --.;-- .... ,..,..~, -:nawv.,. 

kayıkçının kaybolmasiyle neticelenen bulunamamıştır 
feci bir kaza olmuştur. Bil il 

Kuzguncukta tcadiye caddesi, 122 Y k müsabakamı 
numarada oturan ve seyyar hırdavatçı
lık yapan 29 yaşlannda Yako dün saat 
16,30 da Kadıköy iskelesinde Yağk'4pa
mna mensup kayık~ı Mustafanın kayığı· 
ru kiralanuş ve hurda demir yükliycrek 
Unkapanma gitmek üzere yola çıkmıştır. 

Fakat tam Saraybumu açıklarında 
kayık batmış, bunun üzerine Yako kü· 
reklere sanlrruş, kayıkçı Mustafa da yüz. 
meğe çalışmıştır. 

Gayet şiddetli olan akıntı her ikisi
ni de götürürken Hasan kaptanın idare
sindeki pazar motörü Yakoyu kurtara
rak Kmalıadaya çıkarnuştır. Fakat bü· No.29 

Vfı.1· •Yet "ermiştir. Daima fevkalade ahvalde ne~· derinliğindeki dereye yuvarlanmıı 
~ ~ tıgt rolnur. Ve okuyucularım aldat. b' J I k b'I I 00 ~ 0 U fi ~o ,,..n ~~diı;·t... on .. rasnthane•ı'm·n haber B b ·1 b b' h ır yo cu at ar en otomo ı a tı a ~ M IRı W ~ lh al lrlb!I al U'il S@lnl 1ra 

r.\ "4 .. maz. u, tecrü e ı e sa it ır a. ·ı k · ı ·· P 
t Kore tk· .. .. kı·kattır. ezı ere ö muştür. M lb!J iMl al Ir'<e~~ ffi fi ? 

, ı uç gune kadar D'... 1 ı h f f 1 1 
D ._ ............................... - .. "!·-· .......... - ıger yo cu ar a i .:rara ar a .Almanya karada vo denizde hazırlanı yor. Olimpiyadlardmı sonra muhareb6 

( evcımı 2 ncide) kurtulmuılardır. olacağına dair tahminler ileri silrilliıyor. Bu.na dair yazıUır 4 üncüde 

' 



2 HABER - :A.Kşam Posta~ 

Boğazlar konferansına 
dair telgraflar 

Hiddetle kalk 
zararla otur 

Bir hiç yüzünd 
karısını vuran 

Kunduracı lbrahim kendin 
hayat arkadaşını da mahv 

Montt8, 9 (Husust muhabirimiz
den) - Bo~azlar konferansı dünkü cel
sesiyle müzakerelerinin en çetin safhası
na girmiş, İngiliz ve Sovyet noktai na
zarları arasmda çıkan ihtilaflar konfe· 
ransm neticesi haklonda bedbin müta
lealar yürütülmesine sebep olacak kadar 
derin ve şiddetli olmuştur. 

Konferans dün bir celse yapmış, öğ
leden sonra yapılması mukarrer celse, 
ihtilli.flar çıkması üzerine, murahhaslar 
aras:n~a hususi temaslara imkan vermek 
için geri bırakılmıştır. 

lnglllz - Rus lhtlllfı 
tngiilz murahhasları tarafından ve

rilerek müzakereye esas tutulan proje
nin §imdiye kadar 15 maddesi müzakere 
edilıniş bulunmaktadır. Konferans dün
kü celsesinde bu projenin en milhim 
maddesi olan 16 ıncı maddesinin mUza-
keres'ine başlayınca işin en zor safhası
na girmiş, bu nokta üzerinde Savyet· 
]erle İngilizlerin görli§ farkları biribir
leriyle karşıla§mıştır. 

İngiliz projesinin 16 mcı maddesi 
harp zamanında Türkiye bitaraf kaldığı 
takdirde Boğazlardan harp gemilcıinin 
geçi§ şartlarına dairdir. Bu nokta ilze· 
rindclti İngiliz teklifinin hulsası şudur: 

"Bir harp vukuu halinde Türkiye 
bitaral kaldığı takdirde harp gemileri 
Boğazlardan serbestçe geçebilecekler
dir, fakat muharip devletlerin gemileri 
Boğazlar dahilinde herhangi bir .r:apt 
ve mUsadere hareketi yapamryacaklardır. 

Bununla beraber Türkiye derhal vukuu 
melhuı bir harp tehlikesine maruz kaldı. 
ğı takdirde Boğazlardan harp gemısı 

geçmesını, isterse, mcnedebilecektir 
Yalntı bu karanru Milletler cemiyeti 
mecl!s.ine bildirmek mecburiyetindedir,, 

Sovyetlerin noktai nazarı ve kon
{ eransta ileri sürdükleri İngiliz teklifine 
tamamiyle zıd ve muhaliftir. Sovyetler: 
bir harp vukuu takdirinde Türkiye bita
raf kalsa da muharip devletlerin harp 
gemilerinin Karadenizc geçmemeleri 
için Boğazlann kapanmasını Türkiye 

mektedirler. Böylece Karadeniz harp 
z~manmda kapalı bir deniz olacaktır. 

İşte dünkü milzakere ve münakaşa. 
lann mihrakını bu iki ztd nokta teşkil 
ctmi§tir. Sovyet teklifi veçhile herhan
gi bir muharip devlete kal'§% Boğazları 

kapatmaktan çıkabilecek bir ihtilafta 
Tiırkiye tek başına Boğazlann müdafaa 
Gmı deruhte edeceği cihetle bizim için 
çok mühim görülmüştür. 

Bundan ba~ka Sovyet teklifi aynen 
kabul edildiği takdirde bunun Türkiye
yi herhangi bir ahvnlde kendi arzusu ol
madan harbe sokmak tehlikesi doğurma
sı ihtimali de varidihatır olmu~tur. 

Bununla beraber konferans mahafilinde 

na dair olan heyecanlı şayiayı tekzip etti. 
Öğleden sonraki temaslar arasında 

Fransız bat murahhası Pot Bonkur·un 
yaptığı mülakatlar da mühimdir. Pol 
Bonkur Türkiye, Romanya, Sovyet ve 
İngiliz baş murahhaslariyle ayn ayrı 

görüşmüş ve muhtelif noktai naıarlan 

yaklaştırmağa çalışmıştır. 

Tallmat bekliyorlar 
Şimdiki halde birçok murahhas he

yetler hUkQmetlerinden istedikleri tali
matı beklemektedir. Talimat istemek 
lüzumu bilhassa İngiliz projesinin 16 m. 
cı maddesi üzerinde hissedilmi§tir. Tali
mat istemiş bulunan murahhas heyeti 
arasında Türkiye, Sovyet Rusya, İngil
tere ve Japonya murahhaslan vardır. 

eugUnkU top:antı 
Konferans bugün tekrar toplan

maktadır. Bu celsede, üzerinde bu ka
dar münakaşa uyandıran, 16 met mad· 
de hakkında kati bir karar vermeğe çalı
şılacaktır. 

Bugünkü celsede alınacak neticelere 
göre konferansın akibetini tayin etmek 
mümkün olacaktır. Konferansın ne neti
ce vereceği hakkında yürütülen tah
minler muhteliftir. Bu arada konfe
ransm talik edilmesi ihtimalinin kuvvet
li olduğunu, bu takdirde yalnız - bil· 
tün devletlerce kabul olunan - Boğazla. 

nn tahkimi esasının teıbit edileceği de 
söylenmektedir. 

Boaazlar va lnglflz Fransız 
gazeteleri 

Londra, 8 (A.A.) - Bu sabahki 
İngiliz gazeteleri Montrö konfe -
ransı hakkında oldukça bedbinlik 
gösteriyorlar. 

Deyli Telgraf gazetesi, k"onf e -
ransta bitibirine zıd bir takım siya 
setlerin çarpı§tığını, İtalyanın mü
zakerede bulunmadığı bir muka
veleye sonradan iltihak etmek is-
temiyeceğini ve diğer taraftan 
Franaanın da Frans1z-So~et 

11a1'.LA ucLf\;t::Sl olcıı ~h. ~V\', et kı ta-

larının BoğESzlardan geçerek Ak -
"denilde herhangi bir Fransız lima
nına çıkabilmesini istediğini yaz -
maktadır. 

Tim es Gazetesi de f ngiltere ile 
Sovyet Rusya arasındaki noktai 
nazar ihtilafının çok büyük oldu • 
ğunu ve en nikbin bir görü~le kon
feransın hiç değilse pek uzun sü
receğini kaydetmektedirler. 

ıtalya va Boöaz'ar 
Muhtelif delege heyetlerine 

mensup §ahsiyetler, ltalyanın Bo
ğazlar konferansına iştirakten imböyle bir mecburiyetin yalnız hukuki 
tina etmesi ve bu hususta ileri sür bir mecburiyet olarak mütalea edilmesi 

imkim olduğundan bahsedilmektedir. düğü deliller hakkında ~iddetli 
Franaız ve Yunanhtar Ruslara tefsiı·lerde bulunmaktadır. ltalya -

hak veriyor nın, Beynelmilel İ!tİraki meıaiıine 
GörUt ayrılığı ve teklif zıddiyeti tekrar ba§lamak için gittikçe ::fa. 

konferansta dün çok müzakere ve mü-
nakqa edilmesine rağmen Halloluna- ha genit talepler Heri sürmesinden 
maırugtır Yunan ve Fransa murahhas- ve Akdeniz anlatmalarının feshini 
lan Sovyet tezini müdafaa etmiıterdir. istedikten sonra Milletle& Cemiye -

Celse dağıldığı zaman İngiliz ve tinde iılahat istemesinden korkıı . 
Sovy~ murahhaslan arasındaki ihtiHH Juyor. 
o derecede idi ki Sovket murahhas· Ayni mahafiller, konferanı;ın 
larının konferanstan çekilecekleri kuv-

ltalya nır. istinkafına rağmen İ!ine vetle a8yJenmeğe ba§landı. Rivayetler 
arasında Sovyet murahhaslarının, Sovyet devam edeceğini ve İblya hariç 
Rusya ban noktalarda tatmin edilmediği kalarak bir mukavele imza edece
takdirde, konferanstan çekilmeleri için ğini kaydetmektedirler. 
Moskovadan kat'i talimat aldıkları da Türkiye, İtalyanın hattı hareke-
söyleniyordu. ti ne olursa olsun Boğa2ları hh-

Bu rivayetler ciddi telAkki edilmeğc k' l"h' 1 k 
k dar U • b' h • ind 1 ıme aa a ıyettar o aca tır. o a m saıt ır ava ıç e yapı ıyor-

du ki Montrödeki diplomatik mahafil TUrk donanmasının ehemmiyeti 
P . p . . . B ... ı Sovyetlerin bu hareketleri üzerinde mil- etıt arısıen gazetesı ogaz.ar 

talcalar yürütmeğe ba§laddar, çekilme meselesi hakkındaki bir makaleaın 
tehdidini konferansı Sovyet taleplerini de donanmamız bakında tunları 
kabule icbar için bir manevra sayarak yazmaktadır: 
''Moskovarun sinirliliği mevsimsizdiı !,, 
yolunda kanaatlerini izhar ettiler. 

Lltvlnof'un tekzibi 
Vaziyetteki bu gerginlik ve Sovyet 

murahhasfanrun takip edecekleri hare
ket hakkmdald milphemlik akpm geç 
·vakte kadar devam etti. 

Sovyet bq murahhası Litvinof, İn
giliz baş murahhası Lord Stanley ile 
yaptığı uzun bir mülAkatr müteakip Sov
yet muı:ahhaalannm konferanstan çekil
mek için Moskovadan talimat aldıklan-

"Boğazlar meselesine hususi bir 
ehemmiyet verdiren ıey, Türkiye
nin kendine çok hakim ve irade,ini 
mükE:mmel surette elinde tutan 
kuvvetli bir hükUmete malik olu
tudur. Bundan batka, bu hül::u-

met donanmasını yeniden teşkil 
için de çok gayret sar!etmiştir. 

Türk hükumetinin bizim Penhö

et tezgahları vası!asiyle Yavu~~ru 

vazöründe tadilat yaptırdığını ve 
bu :urileştirme iıinden sonra, hu 
geminin kıymetsiz olma:hğım bili
yoruz. 23100 ton hacminde olan 
bu geminin tahminen 26 mil süra
ti, 280 milimetrelik on. 150 mili -
metrelik on, 88 milimetrelik sekiz 
topu ve ki torpito tüyübü vard~t • 

Vaziyet ne kadar garip görünür 
se görünsün, Akdenizde, bizim , 

Kaaımpaşada Camiikebir maı kanı beynine çıkan tb 
halllesinde kunduracı lbrahimin kunduracı bıçağım kaP 

bu gemiye karşı koyabilecek hiç karısı Mencure kocasının dükkanı · 
:J karısının i!ezrine atılmış 

bir gemimiz yoktur. Bizim kru - na giderek beş lira istemiş, fakat 
·· 1 · - d h · d h cağızı altı yerinden yıır vazor erımız a a az serı . ve a a lbrahim parası o1madığmı, birkaç 

az surette teslih edilır •.lerdir. gün ıonra tedarik edebileceğim Hayatı tehlikede ol 
Y nvuzdan gayri, Türkiyenin ha t h k ld lmıc söylemiştir. Bunun üzerine karısı 5 a aneye a ırı sı 

1929 ve 1930 da ltalyaya ıiparİ§ kendisine fena bir laf söylemiş, cı İbrahim de yakalanın 
ettiği dört aıri torpitosu vardır • ---------------------------ı 
1250 tonluk Kocatepe ve Adatepe 
ile 1206 toluk, Tmaztepe ve Zafer, 
bundan batka be§ denizaltı gemi
si vardır. Bunlardan ikisi 1931 de 
Monfalceno tezgahlarına ısmarlan 
mıtlardı. Birisi, ıabhta 505 ton
luk Sakarya, öteki 980 fonluk Dum 
lupmar, iki adet 505 tonluk deniz 
altı gemi'i ve bir de Gür isimli 780 
tonluk bir denizaltı gemisi. Ayrı
ca denizaltı gemilerini takip için, 
mayn dökmek ve toplamak için bir 

Zecri tedbirle 
Italyaya 
lktısadiyatını inkişaf ettir 

Türkiye, 15 temmuzda, sankslyonl 
kanununu kaldırıyor 

takım gemiler de vardır. 
Fakat Türkiye, diğer taraftan 

Japonyaya, 8000 ner tonluk iki kru 

ltalyadan, zecri tedbirler 
evvelki harici ticarete av 

beklememeliymiş 
vazör, dört torpito ve dört denizal- Roma, 8 (A.A.) _ Jktııadi ma· 

tı gemisi daha ıamarlamııtır. Bi- hafil, İtalyanın harici ticaretinin 
naenaleyh arbk Boeazlara çekile- hiçbir zaman zecri tedbirlerin tat
rek sevkülcey§ vaziyeti pek kolay- biki devresinden evvelki haline 

laıtıracak olan Türk donanması· dönmiyeceğini beyan etınektedir
nı, bir Avrupa ihtilafı takdirinde, ler. İtalyanın ticaret müvazenesi, 
Süveyf kanalı bakımından Akde- bu tedbirlerin tatbikindenberi bü
nizin ıarkında, ehemmiyetle naza- yük bir salaha mazhar olmuştur. 
n itibare almak İcab edecektir. 

Bundan başka Habeş imparatorlu. 
Yeni bir TOrk. Alman 11111•••• T @, naıya ı~'lu y-.:111 uu· manreç a.:~;ı· 

r .. rı .. lıı c.u Luywc n:rı.~aıu gazett!Icrin· kil etme edir. talya, bundan son· 
den biri olan L'1NTRANS1GENT'in 
Montrö muhabiri Jean Thouvenin Bo· ra, yalnız kendisimn mütterisi 
ğazlar konferansının mesaisinden bah· olan memleketlerden mübayaatta 
sederken şu mühim ve şayanı dikkat bulunacaktır. Hali hazırda ltalyal'. 
mUtalealan ileri sUrnıektedir: aanayiinin meydana getirebileceği 

"Boğazlar konferansı teknik ma· Amerl k ada 
hlyeti kaybederek tamamile siyasi bir 
mahiyet iktisap etmiştir. s 1 c ak 

BUtUn mesele bundan ibarettir: 

"Beynelmilel kanunların muhafaza• dalgasından 
sına taraftar olanlarla dostluğunu 
kuvvetleştirmiş olan Türkiye, memnun 14 3 ki Ş i Ö 1 d Ü 
devletler arasındaki mevkiini muhafa· (Baş taralı J incide) 
za mı edecek, yoksa manasız bir iti· 

havanın değişmesi muhtemel de-18.fgirizlik yilzUnden gayri memnun 
devletler arasına girmek mecburiyetin ğildiı. Arazinin kuraklıktan daha 
de mi kalacaktır? fazla müteessir olmanmlan kor· 

Birinci takdirde Türk hakimiyetinin kulmaktadır. Bazı yerlerde sıcak 
genişlemesi ve kuvvetleşmesi beyneı· tan müthiş orman yangınları çık
milel kanunların riayetini temin lehi· mıştır. 
ne mühim bir rol oynayacak, ikinci Vasati hararet derecesi 43 aan-
takdirde ise, siyasi sahada resmen 
namevcut olmasına rağmen her yerde tigrattır. 
görUnmez mevcudiyeti duyulan Alman Şimali Amerika topraklarmm 
ya bu tehlikeli vaziyetten istifade ede- üçte biri kuraklıktan bozulmu§tur 
cektir. Şimali Dakota çiftçilerinin yüzde 

Vaziyet bu son şekilde inkişaf ede· dokuzu kuraklıktan mahvolmu§lal' 
cek olursa Almanya ayrıca Balkan d . ır. 

antantı azalan arasında çıkacak ihti· ---------------
laflardan da istifade edecektir. KAğıt fabrikasında 

Akdenizin anahtarlarının Almanya· B • k 
nın eline verilmesini istemiyorsak, 1 r ço c u 
Türkiyenin meşru taleplerini tatmin feci surette 
etmeliyiz. Esasen Türkiye her ne su· 
retle olursa olsun metalibatmın tat- parçalandı 
minini temin edecektir. İzmit 8 - Bugün buradaki ka-

Tilrkiye yeni bir anlaşma imzal~- :ğıt fabrikasmfa feci bir kaza ol· 
mak istiyor, fakat bu kabil olmadıgı muştur. 
takdirde Ankara hükumeti de emriva· F abrika işçilerinden f _;k iımin 
ki siyasetini takip etmek mecburiyetin 

de genç bir çocuk makinelere ba
de kalacaktır. 

işte hakiki vaziyet bundan ibarettir. karken, kendisini birdenbire kayış 
Her şey yolunda gidecek olursa, lara kaptırmış ve anide parçalan

Mı:>ntrö yeni bir Türk - Fransız pal\." mışhr. Bütün lzmitte derin bir te
tı imkanını hazırlamış olacaktlr. Mon- essür uyandıran bu hadiseye müd
trödc başlanacak Fransız - Türk mü· deiumumilik el koymuştur. 
zakereleri neticesinde Fransa ile diğer ---------~----
eark devletleri arasında akdedilmiş 
paktlara benziyen yeni pakt imzala· 
nacaktır. Bu yeni Türk - Fransız 

pakh ise herkesin hatırında olduğu 
halde kimsenin bahsetmek istemediği 
müstakbel Akdeniz ,Paktının temelini 
teşkil ed_ecektir.,, 

Borsanın Jşgall 
yıldönUmil 

Dün Yeşil Bursanın işgalinin 16 
mcı yıldönümü idi. Bu acı günii 
hatırlarken onu kurtaran Mehmet.

ciği anmak en büY.ük vazifedir. 

hiçbir mal, hariçten satın 
yacaktrr. ltalyanın ticari 
nin nazım prensibi, müte 
esası olacaktır. 

Zecri tedblrlere dair 
Çar,ambaya kaldırılı 

Ankara 8 (A.A) - Ceııı' 
vamca zecri tedbirlerin 
masına karar verilmiş old 
""-ı & a 1 .,..,._, 11.0.J Ul Y Ç .C.U-S-S 

kanunun vermiş olduğu s• 
binaen konulmuş olan z 
lerin 15 temmuz 1936 daı1 
kaldırılmasına Vekiller be 
karar verilmi§tir. 

lngiliz işÇ 
birliklerini 

kongresin 
Faşizm ve Naıt 

düşmanJığı 
Londra, 8 - Yirmi merııle 

tirak ettiği tredünyonlar (İşçi 
ri) konferansında Walter Citrifl 
le şu sözleri söylemiştir: 

- Beynelmilel vaziyet ilÇ 
velkinden çok daha nazik ve ' 
dir. Bu müddet zarfında ltalr'11 

ve nazi sosyalizmi, kanun ta~ı b 
mUsellah kuvvetten başka ıııç 
ka riayet etmiyen bir milte~ 
peryalizm halinde ortaya çıltJ'll: 

Milletler cemiyetinin felce 
sının sebebi kararsızlık ve it~ 
tır. 

11 
Bizim vazifemiz zafa ugrır' • 

ler cemiyetini kuvvetlendirınel<d 
tecavizin kazanmasını kabul -~ 
Buna mani olmak için her şer 
ğız. 

Faşizmle hürriyet sistemJe~çıl 
da öldüresiye bir mücadele ı1l 
kongreyi, dünyada sulhun ve e 
tesis edebilmesi için gaddortıı;, 
hişe karşı mücadeleye davet e 

Iogillz müdafii 
tahsisat~. 1 

Londra, 9 - Yeni ınud" 
ıisatı neşredilmiştir. t 

Bütçeye ilave edilecek ~t 
yeni tahsisatlardan boO" o ' 1.059.000, crduya 6.600· t 

kuvvetlerine 11. 700.000 Jit' 
edilecektir. .,,, 

1936 yılı bahri pro~r3 bi'. 
kruvazör, dokuz muhrıP1 }Jit ı 
yare gemisi ve 4 tahtelb~ 
edilecektir. ... .. 



1~-1936 r ';dilik bu kadar 1 
~ O O®eı~oaıır©J -
u e"n~oeır VJ 
;ti ı Diaılğ)eş 
:~<>. ~aıır=ı\i:@ırıı.ıı Soyadlarım Ereğli şirketinin ı 
~ bir ~eAp~fadrtal~rm boğ!t.%4 va ktı• n de Mail a 1 na 
~t'itn 1 esın e bırkaç metre k t b • · ı · 
ii~,ır, :~::; :;ratıy.~r.d 

1 
almıyanlar ıyme ..ıçı ıyor 

t:tin aya gom Ü er zan Şirket ocaklarının 
i '1l' Yanlıştır. Aşağı yukan Yeni kararla ceza Uç ay sonra bükQme-

t harpo~luyor. Burada müthiş vermlyecekler te ge~eceg""' i umuluyor s·· rnuıtu. Ona· ıs-
~ urıgij tak I hücu~ ! Ankara, 8 - Soyadlarını iki Ereğli kömür şirketinin Devlet-

\1erilın. r v temmuza kadar tescil ettirmiyen· çe mübayaası irin ileride yapıla· 
•ı tbtı d ış ı. e o hiç tered- 1 . . b 1 d k' k d k :r 

t e en ·· er ıçın azı yer er e 1 a ro no · cak müzakerelere esas olmak u··z .. ~ 
e Qİicu ... e ~uu. güsünü takmış -y· ~-~ir d:~ lınıştı. ıanlığı yüzünden işlerin geri kal- re gerek hükUmet gerekse şirket 
ııd'f U§man . . dığı düşünülmüş ve bu gibilerden atraf ından seçilecek iki§er mühen· 
1 euııe .. .. gemısınden gelen 1 D h'I' ekA 1 onu d d ceza a ınmamaıı a 1 ıye v a e- disten mürekkep dört ki~ilik bı·r 

'ttı V n e erin bir çukur . d 1.k d 1 b'ld '1 . . x . e ku tın en a a a ar ara ı irı mıştn. heyet halen mevcut tesisatı bugün 
ti b' çu ra atladığı anda E d ı d ır güU •• • saıen ıoya 1 ama itin e en kü kıymetlerine nazaran mahallin-
te t e uzerıne tam iki · k ı ·ı· ı ı b ı 0 Prak .. gerı a a an vı ayet er stan u ve de, müşterek bir komisyon halinde 
tirnd· Y•gmı§tı. "-·1 ld " · · k " "dd ... 

~. 1 orada ölü olarak yatı- 1U1x:ara 0 ugu ıçın anunı mu \:"L teshil etmek üzere bu ayın on he-
p zarfında ıoyadı alanuyanların çok tinde İfe başlayacaktır. 

bj ::ı:aklan hala süngülü tüfe. bir yekiin tutmadıkları tahmin edli Yapılacak tetkikler neticesinde 

lrt ttraf 81kı kavramış, yüzü bo- mektedir. mübayaa işinin önümüzdeki birin-
'ıa.!>ltn ına çevrilmi§ ve kalbin- Mısırla bir anlaşma ci teşrinde katı olarak bir neticeye .,n· mı! b· ·il bağlanabileceği umulmaktadır. 

ltı ~:~h 1as~~ ~~b; ::::-;: ::: yaptık Şirketin anlaşma neticesinde 
~ udu O Kahjre, 8 (A.A.) - Mısırda Devlete intikali halinde de mevcut 

~lt r. stünde ne bir 
• 1 ne bi t bulunan eski Osmanlı teb'uımn kadrosunun değişmiyeceği temin 
11lret r aş, ne de en ufak tabiiyetleri bakında bir Türk - edilmektedir. Esasen bu kadronun 
tat-ı,_"kar. Yalnız bahardan 

d, ka;' .. anayan kalbinin hiza. Mısır anlaıması aktedilmittir. hemen bütün uzuvları mütehass11 

, o kad ag)ıyan bir gelincik bi- -============== Türk işçilerinden mürekkeptir. Yal 
~ &.t, larımız açıktır. Herkesin de açık nız Havzanın en zengin ocakları 
~I tıla k konutmaaını iıteriz. Bilhassa bu- olan bu kısmın faaliyeti daha çok 

c dadı': onu§tum ben. Bana kad h ti b' 1 d d .. nun llr aya ır meae e e &· genişletileceldir. 

'tam ha fazla tereddüt ve beklemeğe --------------
Otıını altı Ölünün Üzerinde kati yen takatımız kaJm&dr. J Cr8 m em Ur J 0 k) a rJ 

tile~ J.lepiınizin arasında V~kit JOk, ~aktimiz yok! • ~ için adi yede j mtihan 
,da )ağı: toprak var. En altı • Eger Bay dıplomatlar bu ışın Gelelek çar§amba günü Adliye-
1 le dö karabryıklı~ geni, , çabucak halledilemiyeceğinde, bir de büyük bir imtihan yapılacaktır. 

te!~ctı ~eı kılıçlı boğazı ilk de iki sen~. uğrat~.ak, ~htmak lazmı Bu imtihana Adliyede en &§ağı üç 

Sümerbank 

Yeni memur 
alacak 

Bunlar liseleri iyi 
derece ile biti ren

i erden seçilecek 
Sümerbank geçen sene oldu · 

ğu gibi bu sene de Lise ve Ticaıet 
mektebi mezunu gençleri banka . 
cılık ve Endüstri muhasebesi i~le
rinde ye!iştimıek üzere men.ur 
namzedi olarnk almağa karar ver· 
miştir. Bu gençler bu sene lise ve 

Ticaret mekteplerinder. fnezun 
gençler arasından seçilecektir. 

Gençler banka. veya fobrikala; ın 
muhasebe ve ticaret kısımlarında 
bir sene çalıştıktan sonra ehli)'et 
ve liyakatları anlnşılmak üzere bir 
imtihana tabi tutulacaklardır. Bu 
imtihanda muvaffak olanlar da 
tecrübe ve bilgilerinin artması İ'$İn 
A vrupaya gönderileceklerdir. 

Bu yeni memur namzedlerinden 
liselerin riyaziye kısımlariyle ı:se 
derecesindeki Ticaret mektepleı in 
den en iyi derece ile mezun olanlar 
imtihansız 70-80 lira maaşla ve 
diğer meıunlardan lisan ve riyazi
yeleri kuvvetli olanlar imtihanla 
50-70 lira arasında maaşlar ala
cakfordır. 

Diğer taraftan Sümerbank son 
dört sene zarf mda liselerden çık
ını§ gençJer arasında bir imtihan 
yaparak bunlardan muvaffak olan 
15 eenci avdetde Bankada çal.ır . 

s 

mll_. Wli &111•111•-1 Wi~~UWlllU-""""' .. 

IK<aııraı<§l®nıı D~<§l~ 
$al ln1 fi o (ğj alır 

©le\fO®\Ç:U®rr 
Yunu.s Nadi ya::ıyor: 
Karadenize sahı1dar olan ve ol~ 

yan devletlerin arasında bazı farkıar 
gözetmek yalnız bizim için değil, Ka
radenize sahildar olmıyan devletler r 
çin de gayet makul ve mantiki bir ~a· 
zurettir diye telakki ,olunmalıdır. Bir 
açık iç deniz olan Karadenizle sah li 
olmıyan devletlerin harp gemilerimn 
buraya gelmeleri anzi bir haldir. Ka
radenizde sahildar devletlerin orada 
harp gemilerine malik olmaları P-k 
sarih bir haklarıdır, ve Boğazlar r eji• 
minden dolayı bu gemilerin orada ebe• 
diyyen mahpus kalmağa mahkum tu
tulmaları hiçbir mantığın kabul edC" 
miyeccği bir haksızlık olur. Mevzuu
bahs devletlerden Rusyanm sahilleri 
yalnız Karadenizde değildir, bu devle'" 
tin başka taraflarda da sahilleri var" 

dır. Bir memleketin muhtelif sahille
rindeki kendi gemilerinin kendi sahil" 
lerinin muhtelif noktalarına gelip gi• 
dememeleri hiçbir aklın ermiycceği 

bir mantıksızlık olur. Nitekim i§ta 
şimdiye kadar cari rejimde Sovyetler 
için böyle bir tahdit mahkiımiycti 
mevcut değildir. Onu şimdi ihdas ve 
tesis etmcğe çalışmak her zaman hake 
kat ve mantıza uygÜn bir amelilik gös
termekle maruf İngiliz siyasetine ·ya• 
kışmasa gerektir. 

Nihayet meseleyi haJletmiş olmalt 
için şimdiki realitelere uygun bir yol 
da yürümeği tercih etmek ve giri§ 

çıkış şekil ve şartlnnnda Türk proje
sinin tekliflerine avdet etmek mum• 
kündür. 

Her ne cihetten bakılırsa bakılsın 

hiisnüniyctle hareket edilmek şartile 

Boğazlar meselesinin yeni rejiminde 
bütiln devletlerin kabul edeceği miis
bet bir neticeye varılabileceğine şüp
he yoktur. 

C.~~iı b ': l'ürk sipahi.si var. g~lecegmde ~uttefıkıeler bu tak. senedir çalışan ve yaşı otuzu geç
.. ~~ll11 ;~~ılar için can verdık. dırd.e başka hır yol tutarız. memit olan orta mektep mezunu 
cı~'!tı:ıi~: 1 kat yüksekliğiyle Madem ki dünya devletleri ilk memurlar girebileceklerdir. lmti
~lt\\ır, le~~ kadar ulvi elan ve planda Boğazlan tahkim etmek handa muvaffak olanlar münhal 

~~~İ~ı~l~lleıthir ~:to~a~eau~ln~vae~ nalllilmıZI tanmııııaraır; bız de hulun'-- l---- :-- - .. .---1 .. 1-1--
' ., 1 derhal ilk planda buralarını tah . veya vilayet icra memur muavin-
b tter,ı •terniyoruz !. kı'm etmelı'y· 
Q ız. liklerine tayin edileceklerdir. 

Hiçbir noktada asla ihtiliü oluna• K r•ı ç . ı••ı K maz: Türk emniyeti noktai naz rm• 
"-' "-" dan Boğnzların tahkimi noktasmdn. 

mak üzere muhtelif Avrupa mem
leketlerine gönderecektir. 

~~ılluıı isin d Diplomatlar geçecek liarp gemi- -------------
H A E R L E R Montrö konferansı hiç olmazsa bu csa.• 

l'lı~dell t h ~ oğazları şimdiden lerinin mjktarlannı ve ıair znı'tı- Yağmur yüzün den "' Evkaf Umum müdürü Fahri Ki· sı takrir ve ilan ederek dağılabilir. 

I'' kor 
0
f kını etmeli, yurdu- Jarı tayin ededursunlar. Onlar it· devrilen otobüs per, tetkiklerde bulunmak üzere şeh- * 

rinıize gelmiştir. ~Dal©©lk \f®lr'@©®Ct 
et tdec ~ar gözlerini dikmeğe Jerini bitirip anlattıktan sonra ha- iki gün evvel Silivri ile İstanbul 
teıa e~ d·· ~ teti \' Ufmana bu cür'et znl:ıyacakları projeyi biz de tet- arasında Balaban mevkiinde bir 

*.A~t~k köprüsU~ün vazı esas me· ffi@$®O®$O 
rnsımı agustosun 15 şıne doğru yapıla· 

lıılıı :tap erıneıneliyiz. kik ederiz elbet.. otobüs kazası olmuş, yolcu doh: 
)e,l>tna:~k e~ tabii hak~u~u_z. Çanakkalede yatan §ehillerin bir otobüs devrilerek bir çocuğiırı 

4 hlfka old. ?unya şeraıtımn ruhunu 9adetmek; hayır, bunu bir parmağı kopmu§ ve bir kadın da 
~ l 111lırf ol ugu bir devirde ;m. yana bırakalım yurdumuzun üze· burnundan yaralanmıştır. Kazanın 

~e'"· a.n B .. 1 1 l ı rıı itir ogaz ar an a§ma- rinde dolatan tehlike ihtimalin . sebebi yağmur do1arısi e yolların 
ahibi d llleleri için gene im- den yürekleri ve kafaları bir an bozulmuş olmasıdır. 

C\1letle ·· ı ku k • · B 1 d ------~ re muracaat et- evve rtarma ıçın oğaz ar a 
8• l Türk emniyetini temin etmek la . 

~e. "ne erd 
·~.ı tın_ e hloda olan emri zımdır. 
~ 't ~ll llle!t ai . •tten ı-ruunu yapmak eli- Beynelmilel emniyetin, Millet-

~ ~1 llk 1l'aprnadık. ler Cemiyetinin kuvvet ve kudreti-
~ •t a.dıla ''I • •!, •\>erdi... .. r. §te ımzasını ni gayet :yi biliyoruz. Bu toplu-
y1~'diter gı aozij hıtan bir dev. }uğun yapabildiği yegane ıey mağ. 
'i . ~ 0tı • hlö 

1 
Jup bir imparatoru galip devlete 

'~4 Cene\1 er londradan, Pa- mensup gazetecilerin ıslıklarından 
\ 1i\>ı latı~eden Montröye dip· ve yuhalarmdan kurtarmak, dü . 

~l 1 
lf tn.. 1

• dük sesl~rini alkıtlarla bastırabil-
L ~lı llnaaeb . l .._Fai i\l',,. A.... etıy e hararetli mektir. 
~ l\l'ttt1 k gır başlı diplomatlar Fakat böyle alkıt sesleri hiç bit 

• rl~~t aşıdı. zama:ı;ı Boğazlarımızın önüne di-
·~t· "aıiyer k 1 k hl 1 

9 
PERŞEMBE 

TEMMUZ - 1933 
mert: lSS.'S • RC'blillnhır: l!J 

v~ıuı .s.J.h 0ııı. 

\i>~ ııltti. {) ın rengi birdenbi- i ~e te ike eri önliyemez. Ve 
ld

11 
htkinı:"1:t1er Boğazlardaki dütman harp gemilerini bom bar- GEÇE:s SE1''E nuo'UN NE OLDU T 

~ h' .retın· k b dıman tayyarelerini dwduramaz. Fransn llc ltalyn arasmdakl nnlB.§Dln ih~ \. b; ... t lrdenb · 1 a ul ettikleri tımnllerl gltUkço ıruvvctıcnmektedlr 
ı •ıQ· ıre ba k M ad S t "l 

caktır. 

* Nikah kağıtları üzerinde yolsuz
luklar yapıldığı hakkında Belediyeye 
yapılan şikayet ehemmiyetli karşılan· 
mış ve tahkikata başlanmıştır. lddia· 
ya göre kfLğıtlar 185 kuruşa satılma• 

sı lazımgelen tiltüncü bakkal gibi dük• 
kanlarda 220 kuruşa satılmaktadır. 

• Belediye tahsil şubelerinin mesai 
saatlerinde yapılan değişiklik üzerine 
şubeler gUndüz 9 dan akşam 17 ya ka· 
dar para kabul edeceklerdir. 

• İki aydır A vrupada tetkikler ya
pan uyuşturucu maddeler inhisarı he· 
yeti dün şehrimize gelmiştir. 

* Üniversite rektörlüğü §İmdiye ka· 
dar muhtelif idareler altında bulunan 
talebe yurtlarının bir elden idaresi i· 
çin Maarif vekftletine müracaat etmiş• 
tir. Rektörlük talebe yurdu olmak üze· 
re büyük bir bina inşa etmek tasavvu· 
rundadır. 

* 1nönUnde açılacak Türkkuşu kam 
pma iştirak etmek üzere 16 genç dün 
şehrimizden hareket etmiştir. 

İkinci kafile de ayın 22 sinde gide
cektir. ~t~· ırJerin d" § a cepheler . ur er og u Me~hur zengin Roldeller dlln ölmüştür. 

tı ~"" e uştüler Biri ken- -;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;mmiiiiİİEi~mmmm~~aia~:!iGifiii~IEimmiiiiiiiiiiiii:iiii;;;;;;;;;;;;;; 
. llob 1 etlerini tartarak: 
tıt ı ardan 

~1: lh~Sebı'l şu kadar hsrp 
tl'1 • lllel" d · , ~t L ı lllenfa lı ır. diyor: Obü 
Qİ~i at erini büt.. d·: . 

~lr rn ttıenf . un un n ~etek: aatı:rnize takad-
lfı 0~aııa. . 

• ~ll\ı di~<>r. r reJİnıi §Öyle olm ... 
. ~a 
ı ~'- ltıah k' 

dıı5', Qİbi h' : 1 Boğazların bi-
.. ~ ızız v h 
1 Uı Pr . · e azırlamış 

· itl~bii <>laOJ~e Boğazlarla a
~ilı~ tttcnfat~ . a~adeniz devlet-
~·~ erını dü~.. . 
~~ :ı-Unmeınş 

hutu • 
rı ıatekleri:rniz ve plan 

• 
Ş EH RIN DE • 

TLER.. 

Belediye levha ar 
Sarayburnu parkının muhtelif yerlerine üzerinde I 

umumi bahçelerin muhafazasına dair talimatname,, yazı" 
lı iri harflerle yazılmı§ matbu levhalar asılmış. 

Fakat ancak 19 satırdan ibaret olan bu levhada tam 
12 tane gayet çirkin imla ve kelime yanlışı var. Altındaki 
yazıdan Belediye Matbaası gibi yan resmi bir müessese"' 
de basılmış olduğu anlaşılan bu talimatnamedeki inıHl 

hataları şudur: Girmek yerine (giremek), olduğu yerine 
(ölduğu), dağıtmak yerine (dağıtmak) aşağıdaki yerine 
( aşadaki), başıboş yerine (Başı Bö1'), QOcukJarı yerine 
(Çöcukln), hayvan yerine (hayvak), otomobf1 yerine 

a ·m a hata arı 
(otumubil), oturmnk yerine (otormak), motörlU yerine 
(moturlu), motörsüz yerine (motursuz) ve çi&'llemek ye
rine (çinemek) yazılmış. 

Her satırda çllrük dişler gibi sırıtan bir, iki hattiı üç 
yanlış insana bunları okurken tokat tesiri yapıyor. Umu· 
mi bir bahçede berkesin okuması için asılmış olan levha
larda bu derece çok ve çirkin hatalar yapmak en hafü 
tabirile ayıptır. 

Belediye bunlan süratle değiştirmeli ve bu hatayı 
yapan, yazılmış yazıyı tashih ve kontrol etmiyen _ihmal
k~r memurunu cezalandırmalıdır. 

Burhan Oahit, Açık Sözde, ferdi a. 
lacaklann nasıl gilçWkle tahsil ed"l~ 
bildiğini tasvir ediyor. Bir dostu on
dan borç istemi§, o da verm~tir. NiTıa. 
yet iş mahT~cmeya d~lyor: 

Artık mesele kalmnmıştır. Hattft. 
sizi o kadar sinirlendiren borçlunuzu 
böyle adaletin pençesinde kıvranır 

görmekten ıstırap duyarsınız. 
Fakat bir heyhat daha .. Çünkü eli• 

nizdekı ilfım ile borçlunuzdan santim 
dahi alamıyorsunuz. Evet alamıyorsu• 
nuz. Çünldi borclunuzun malı yoktur, 
mülkü yoktur ki haciz konabilsiıı. 

Borçlunuzun mükemmel bir apartıman. 
da oturduğunu, arnsıra otomobilde gez 
diğini, hatta bara, tiyatroya gittiğini, 
sayfiyelerde gezdiğini de görür, işitir
siniz. Avukatınızı koşturursunuz. Bir 
heyhat daha. ÇUnkü borçlunuz evinin 

eşyasını karısının üstüne çevirmiştir. 
Evini kaymvaldesine devretıni3tir. 
Sırtındaki gömleği bile kcndibinin de• 
ğildir. 

Bu vaziyet karşısında birçok masraf 
edip aldığınız fü1mı masanızın gözüne 
atar, sizi nezaketle dolandıran borç
lunuzun müstehzi bakışlarile karşılaş· 
mamak için gördUğ\inüz yerde başır.ı" 
zı önünüze eğer ve bu sefer en aziz 
dost.um.::run ne ınuztar bir vaziyetinde 
bile elinizi uzatmıya tövbe edersiniz. 

Buna mukabil elektrik şirketi fatu-

rasını günUnde ödemediniz mi elektrl• 
ğiniz kesilir. Gaz kumpanyasına bor" 
cunuzu vermediğiniz gün ocağınız yan-

maz. Su şirketi faturasını geciktirdi
ğiniz giin de musluğunuz kurur. Bel(?'" 

diye borcunuzu unuttuğunuz gün ec:~ a
nız kapıya yığılıp haraç mezat s:ıtılır. 

Ve si7. masanızdaki mahut alacnk 
ilamına gözUnUz iliştikçe sinirlenir va 
eğer insaflı iseniz kendi kendinize söy• 
lenirsiniz: 

- Mes'ut borçlu! 



Naziler 
hazırlanıyor· 
Ol!mpiyatlardan sonra 

anzig yüzünden 
harp çıkabilir 

Londl"a 8 (A.A.) - Danzig me
sele'1 han birinci saftc:.ki mev1'i· 
ini :nubl\f a.ze. ediyor. G&.zete~e
rin çoğu Olimpiyadlar bitmeden 
önce harp olmıyacağını söylüy0r
lar. 

Morning Post diyor ki: 
Olimpiyadlar biter bitmez, Al • 

man) a yeniden faaliyete geçecdı:
tir. Bu faailyet belki Danzig veya 

mahsus miktarda artırılmıtıtr. 
Berllnde görUfmeler 

Bcrlin 8 (A.A.)-Fraıuız büyük 
etçisjyle Jngiliz maslahatgüzarı , 
Almanya Dıt i§leri Bakanlığını zi
yaret ederek, M. Von Neurathın 
orada bulunmaması dolayısiy le, 
gen'!} direktörlerden M. Dieckof 
ile Greiserin Cenevrıdeki nutku 
hakmda eörüşmü§lerdir. 

Memelde ve belki de Avusturya -------------~ 
veya Çeiioslovak}ada tecelli ede. 1 ltalya ve 
cektir. Bunu hiç kimse kestiı e· O • 
mez ve bizzat Hitlerin de anzıg 
hu blHUsta timdiden bir karar v,er- Roma, 8 (A.A.) - Salahiyet-
mit c.ılduğu şüphelidir tar mahafil, İtalyanın Damig 

Danzig 8 (A.A.) - M. Greiıı.e · meselesi de dahil olduğu halde 
rin avdetinden sonra ıerbeıt ıehir. beynelmilel bütün müzakerele. 
deki bütün Hitlerizm aleyhtarı rin haricinde kalmakta devam 
faaliyetleri durdurmak için hemen etmekte olduğunu beyan eyl~
genİ§ mikyasta icraata giriıilmş ol- mektedir. 
duğo zannedilmektedir. Aynı mahafil, şunları iliv~ 

Muhalefetin son izlerinin de pek ediyor: 
yakıcda ortadan kalkacaiı tahmm "Damig meselesindeki haU• 
olunmaktadır. Daha dün öğleden hareketimiz, dostane bir bitaraf 
•onr-.l polis, Volkstimme adında- hk olacaktır.,, 
ki Sosyaiist gazetenin binasını ış Gene aynı mahafil, İtalyanın 

Brükıelde toplanacak Lokarno ~al etmiştir. Bu gazete. geçenler 
cular konferansına iştirake he 'de üç ay müddetle tatil edilmiş · ı 
nüz davet edilmemiş olduğunu • 

ti. ve hattı harektinin bu davetin 
Talı.:nirt olunduğuna göre muha-

yapılacağı telde bağlı olacağını , 
1-:fctin naşiri efkarı olan diğer hü. çünkü ltalyanm Almanya hazır 
f:n ~azeteler pek yakın bir zaman. olmadrlcs;a hu lconforıBnoo. l~tlrak 
d ~tık intişar etmek imkan•nı ı ten imtina ~eceğini beyan eylE> 
bu1crr.ıyacaklar ve ihtimal bütün mektedir. 

muh~'if fırkalar feshedilecektir. =--------------
M.as~ley;ı Lehlstanda 
e!'lemmlyet verllmtyor 

Harp olursa? 
Lundr<t 8 (A.A.) - Dün akşam, 

Milletler Cemiyetine müzahe~et 

birliğinde söz söyliyen Lord Ro-

ı 
HABER _: A}qam Poıtaır 9 TEMMUZ - ~ 

· Yugoslav Valiler Liseıerd• 
Başbakammn arasında Parasız 11~ beyanatı l Mühim değişiklikler talebe~ 

olacağı haber 29 ağustosa ~ 
Ordumuz \Te dostla- l ili müracaat mec 
rımız kuvvetlidir ver yor aJ} 

Ankara 8-Verilenbirhabere yelinde buJuJJ 
Belgrat, 8 (A.A.) - Baıbakar. 

B. Stoyadinoviç, dün Yugoslavya. 
nın her zamankinden kuvvetli bir 
vaziyette olduğunu söylemiştir. 

Ba,bakan, Yugoslav radikal bir. 

liği merkez komitesinde söylediği 
nutukta, son Cenevre hadiseleri 
hakkında beyanatta bulunarak de. 
mittir ki: 

"Milletler cemiyetinin muvaffa. 
kiyebizliğe uğrama11 bütün ulus· 
ları tekrar silihlanmıya ve paktta 

ıslahat yapmadığı müddetçe ken· 
diıine kuvvetli dostlar teminine 
ıevketmekted ir. Yugosla vyanm 
iyi bir ordusu olduğu gibi iyi dost. 
ları da vardır: 

göre Dahiİiye vekaleti vali ve kay. Maarif vekaleti önii~ 
makamlar arasında bazı mühim de ne için liselere meccani ~ 
ğişiklikler yapmağa karar vermiş. 1000 talebe alınmasına 
tir. miştir. 

Söylendiğine göre valilerden bir İmtihana girmek istiyet 
kısmı başka yer1ere nakledilecek geç 29 ağustos akşaınınll 
diğer bir kısmı da açığa çıkarı! lundukları yerin Maari~ 
caktır. }erı 

ğüne müracaat etın~ -~ 
Kaymakamlara ait tayin listesi İmtihanlara girebıhtıP 

hazırlanarak vekalete verilmiştir. d ıı 
Valilere ait liste bugünlerde hazır hat raporu Belediye ~d 

fakrihal mazbatassı, o .ı 
lanmış olacaktır. tep müdürlüğünden alıı"' 

Kaymakamlar listesinde Şark 
kabiliyetini ve ah1akı01 

vilayetlerimizden Garp vilayetleri . 
mize birçok tayinler vardır. bir vesika hazırlamak fe 

kalmamı§ olmak lazııııd'' ~---~~---~-----

Kasım paşa 
İngiltere - .. İngiliz Dışbakan~ Cinayetinde 

son defa yaptıgı beyanatta, zecrı 

Şehrimizden bu ~~ 
girmek istiyenlerden er ~ 
tan bul Erkek liıeıindıt:ı J 
Kız liıeıinde imtihan tedbirler kaldınldıktan sonra dahi Esmayı, Fatma isim il 

lngiliz hükUmetinin Yugoslavyaya bir kadın mı boğmuş? 
verdiği teminatı muhafaza edece
ğini bildirmiştir. -Türkiye ve Yu 
nanistan v.e Fransa - Fransız Ba~ 
bakanı B. Leon Blum, memleketi
nin Yugoslavyanın emniyetini biz. 
zat Fransanm emniyeti olarak te. 
lakki ettiğini söylemi~tir - Yedi 
ulusu ihtiva eden Küçük anlatma 
ile Balkan antantı .. ,, 

B. Stoyadinoviç, sözlerini fu ıu. 
retle bitimıittir: 

"Denilebilir ki Y ugoılavya sağ . 
lam bir grupa dahil bulunmakta
dır. Ve Avrupa hadiselerinin önü
müzdeki inkiıafından korkusu yok 
tur.,, 

lzmir, 8 - Bundan bir müddet 
evvel lstanbulda Kasımpaşada Es· 
ma ismindeki bir kadını parasına 
tamahla öldürmekten su~lu Raifin 
karısı Fatma İzmir polisi tarafın 
dan yakalanmı~tır. 
Fatmanın evinde yapılan ar~· 

tırmada kocasından gelen bir ta. 
kım mektuplar bulunmuştur. Mek 
tuplann birinde: 

(Canavar kadın eğer İ&tanbula 
gelmezsen cinayetteki a1akam 

•mahkemede söyliyeceğim.) denil
mektedir. 

Altı ay evvel öldürülmüt olan 
Esmanm Fatma tarafından ve bo· 

Haıvekll A nkarava ğazı_na ip atıalarak bo2ulduihı zan. 
döndü _n_e_d_ı_ım __ ek_t"""'e..;..d_ır,;:;_ • ....;....------..... 

Dün ıehrimize gelen Baıvekil Fatih Kızı layı sünnet 
ismet lnönü , aktam tireniyle düğü nü 
tekrar Ankaraya dönmüttür. Dö · 
nerken Haydarpa,ada Vali Mu
hiddin Oıtündağ, Bafyaver Celal 
ve sair .zevat tarafından uğurfan-

dır. 
1 İmtihanlar l eylulde r 

eylulde riyaziye ve 3 eY (f 
coğrafyadan yapılacak. 
vekaletten geleceği gib• 
evrakı da ~ekalet taraf 

kik edilerek kazananılat t 
lip gazetelerle ilan ofoıt 
Diğer vilaytlerde iırsti 

ıelerde, liıe yoksa orta ' 
de, orta mektep de yJJ 
müdürlüklerinde yap~ 

l.ıimanda de~ 
seviyesi yük 
Son günlerde Mar~ 

ğaz içinde deniz ıefl 

santimetre yükseldiği s~ 
J• 

Bu yüıden Galata ~ 
yükselmi!, köprünün 

Eminönünde yaptığı ôi 
tramvayların köprüdeJ1 e! 
karadan köprüye geç~ 
mıştır. 

Ratathane bu hadiıeıt10 

V c.tşova 8 (A.A.) -Yarı resmi 
Enformazyon Politik Polonez gaze 
tesi, Danzig hakıknda ne!rettiği 
bir mclmlede ezcümle diyor ki: 

bert Cecil, Danzig hidislerir.in mııtrr. 

Kızılay Fatih ilçesine bağlı Hor 
hor semt ocağı çevresindeki f3kir 
çocukları sünnet ettirmek üzere 
8 Ağustos cumartesi günü bir sün-

net dügünü tertip edecckir. Çok 
zengin bir proğramla sabaha ka · 
dar ı;Ürecek olan b1.ı hnyırh eğle-n-

1 .. ,. fsrf 
ı esen cenup ruzgar 

"'Milletler Cemiyetinin son tc.p
lanlısında Danzige dair olan ve or
taya konuian meselelerin ilki Layp 

zig gE..miı;inin ziy:areti meselesi :.ii. 
Bu zf,yaret Beynelmilel bir mahiyet 
göstermektedir. Bunu diğer Dan
zig meselelerinden ayırmak İcab e

der. Meselenin menşei, Alman ge. 
mi.sinin kumandanı tarafından ya
pılan rdmi ziyaretlerde Milletler 
Cemiyeti fevkalade komiserinin 
unutulmuf olmasıdır.,, 

Danzlgdekl hilcum kıtaları 
artırıldı 

Dalıı:ıig 8 (A.A.) - Nazi hü
cum kıtaatı müfrezeleri , Alman. 
yadan gelen takviye kuvvetleriyle 

Bir Bulgar 
çetesi· 
Yugoslav 

topraklarına 
baskın verdi 

Fakat .• 
Amra, 8 - Belgrattan bildiril

diğine göre, hududu geçerek Y u
goslav arazisine girmiş olan büyük 
bir Bulgar ~etesi ile Yugoslav hu
dut mUhafızları arasında vukua 
ge!eo bir çarpı§mada iki Bulgar öl
müş ve çete reisi ağır yaralı olarak 
yakalanmıştır. 

Yakalanmış olan reis, bundan 
üç sene evvel Belgratta askeri kfü . 
be bomba attığından dolayı idama 
mahkUm edilmi§ti. - -

harbe alamet olduğunu beyan et--·-------------
miftir. 

T.ec.errüd siyasetine traftar bulu. 
nanlt.ra cevaben de Lord Robert 
Ceci~ de:ni§tir ki: 

,. - Ben, Avrupada çıkacak bü
yük bir J::arbden uzak kalabilme

miz için en ufak bir ihlimal mey
cut bulunduğunu parlementoda 

söyliyebHecek, mes'uliyeti müdrik 
hiç kimseye rastgelmedim. Alman
yannı, hudutlarını değiıtirmek 

için yapacağı herhangi bir miisel
lah h~~ebbüs bizim !çin büyük teh-

likeyi mucibtir. Zira böyle bir te
şebbüs , doğrudan doğruya umu
mi müsalemete kar§ı tevcih eda' • 
miş bir tecavüz olur.,. 

A manya, tay
yare gemileri 

yap1yor 
Deyli Herald gazetesi Alman do· 

nanması hakkında şu yazıları yazıyor: 

Yaman kadın 
Arap camiinde oturan Aver is

mindeki kadın dün Tozkoparan
dan geç.ıerken peıine takılan ve 

ceyc itircak etmek istiyenlerin ve 
sünnet edilecek çocuk velilerinin 

her gün Aksarayda Kız,lay Hor · 
hor $emt ocağı başkanlığına mü
racaat etmeleri rica olunmaktadır. 

kend:sine söz atan Kemale kızmıı -------------
jiletle arkasından ve ensesinden Galata rıhtımına 
yar.,ıamıştır. Yaralı hastahaneye vapurJar kıçtan 
kaldırıln.ış, suçlu yakalanmıttır. yanaşacak 

Hemşerisi imiş Galab.rıhtımının bir müddetten 
Dün akıam Mısrr çarıısında 

manitacı Vehbi mektep kapıcısı 
Mehmede rastlamış ve hemşehrisi 
olduğunu ıöyliyerek boynuna Wl· 

rılmı§tır. Bir taraftara da sirkat 
maksadiyle yelek düğmelerini çö. 
zerken yakalanmı§tır. 

Ka7.a 
Dün ak!am saat 20 de Sarıyer 

vapur iskelesine Şi.·keti Hayriyenin 

59 sayılı vapuru yolcu çıkarırkin 
arkasında gezinen bir kayıkta bu

luna?ı Margirit isminde bir kadın 
pervanenin itlemesi üzerine mu

vazenesini kaybetmiş kayıkçılar 

kadını kı1rtarmı,1ardır. 

beri tamirde olması, esasen vapur
lar için dar olan bu yeri büsbütün 
uf altmııbr. 

Bu yüzden limanımıza gelen bir 
çok vapurlar açığa demirlemek 
mecburiyetinde kalmaktadır. 

Bu vaziyete bir çare olmak üze 
re, ali.kadarlar, ,imdilik vapurla 
rın bura~a, Sirkecide olduğu gib; 
yalnıız kıçtan yanaşmalarını düşür:. 

mektedirler. Galata sahilindeki su 
lar eğer bu vaziyete müsaitse dü
şünülen Jekil derhal tatbik edile
cektir. 

Nafıa Pen mektebinin 
mezunları 

geldiğini söylemekte~ 

lngiliz - l'At
1 müzakere
0 iyi bir safbıl . ~ 

Lonı:lra, 8 (A.A.) ~ıJ 
hafil, Kahirede lngihı 
lılar arasında yapılına~ 
zakerelerin memnuııı1 1 
bir .ıekilde cereyan etıl' 
ğunu beyan etmektedir· 

beraber bazı meıelefe'J, 
Sudan meseleıile Mısır ; 

ecnebilere ait şahsi at11'~, 
ıi henüz halledilmeJ11iftı 

Aynı mahafil, müsış~I 
namemn Kahiredeki 111~;, 
lerinin yava.ı yava' Ç~' 
veyf kanalı mıntaka5 j 

edileceğine dair ab.k6fl'' 

ceğini ilave etmektecl~~~ 
İngiliz askerlerinin ,, 

nin bir nokt.asından ?·.~ 
lini kolaylaştırmak ;yıe 

·şt 
ıüratle yapılmasını 1, tİ 
ler. İngiliz mevzileriıı1 

,-

Alman bahriyesine ait iki tayyare 
gemisinin inşasına sene başında başlan· 
nuştır. Bu yeni geminin timdiki halde 
omurgaları tamamlanmıştır. Halbuki 
Alman matbuatı şimdiye kadar yalnız 

bir tayyare gemisinden bahsetmiştir. 
denize indirilmesi tarihleri her ne kadar 

1 

gizli ise de önümüzdeki sene içinde her ı 

bıri 26 bin tonluk iki zrrhlı, 10 bin ton

luk iki büyük kruvazör, bir tayyare gc-ı 
misi, l,625 tonluk 16 harp ve 14 deniz: 
altı gemisinin denize indirileceğine mu
hakkak inanmak lazımdır. 

k · · s·· k ıı•Iı me ıçın uveyı a ~ 
Nafia Fen mektebi İmtihanları h ~ 

da yeni bir lngiliz a if• tamamlanmıştır. Bu sene mektep. 
ten meztJn olan 23 kişidir. Dip-

Bu gemiler 1 S bin ton olup her bi· 
ri 50 - 60 tayyare alabilecektir. Bun
dan başka inşası geçen sene ikmal edil
miş olan yeni kruvazör de 7 bın ton 

hacminde ve 15 tik toplarla mücehhezdir. 
Geçen sene inşasına başlanmr~ olan 

HveG kruvazörleri de onar bin tonluk 
ve 20 santimetrelik toplarla mücehhez 
dir. 

Aynca saatte 48 mit yapan hücum
botlardan mühim bir kısmı da bu müddet 

Almanlara ait yeni harp gemilerinin zarfında tamamlanmış olacaktır, • 

loml'\ları kamptan sonra merasim
le kendilerine verilecek :ve Nafıa 
vekaleti t.araf mdan lüzum aö:ülon 
yerlere tayin ediİecekierciır. 

Dün akşam bu münetebetle tale
be tarafından hocalara bir 2iyaf et 
verilmiıtir. 

kesi vücuda getirilec~ it" 
Resmi mahafil, )'e~~ 

İngiltere ile Mısır atıl ıı-Jif 
ııkı bir ~.-keri mesai b 
" • -~- ·-' .::•yö-ifiid'. KUK c:ı,ww.,. • • K - •,ıl 

nin Mıs!'\~ ,ı:i vaziyet~! 
edeceği 1!1Üt~l~ası~de. 
dır. 



Yapışık 
. kardeşler 

Hatıralanm anlatan ı EFDM TALAT -130-. Yazan: IHSAN ARIP b~-~t yapıeık kardef}er - Nevar? 
rıh -~sırtlarım dönm.U, oldukla• - Nevar! 

~~us:::-::n,de= ~nı!~:!:1t:.....,.. Bu nece, bu müthiş casus kadının 
lar. birer Haber gazetesi, okuyor- dL Birini ben yedim. Bunu da aen ye! 41§ , 

,:., ...... ,,.,. ~ Amerikada blr-~:rı::.:ı:!y=::~~ l}alnız aşk için gaşadıeiını anladım. ~ktor lSlen !IGP'flk karde§lerdn ktlm. ~ 1 

""'8t ~nu, ~biiriitldn ayarmak na_:~ r 0 kadar ki, wtelik kendiıi de bana bili meyve ile taraP içmeğe de- - Fakat, daha gece bitmedi. 
dı. ı: ~~ tane.Mnin lı.oyatım kvrtm- _ TetekkOr ederim. Bari aen de şu· klU'fl 1&mimt dawamnak ihtiyacını vam ediyorduk. Lutfen arkamdan gelir miıiniz? 
~ bi ""! Uciz kardef sapaaag'lam w nu al! duymut ve bana hayli enteresan Artık ihtiyatki.rlığa lüzum kal- Otelden içeri girdik ve uanaör 
~';!""klmaolarak Yaf&yor.... - Tefekldlr ederim. bahiıler üzerinde malumat vermif- mamııtı. Çünkü: bizi birinci kata çıkardı. Sağa dol· 

Celdi·. a binlenbire bir fikir h-2-ı de k leri .. ~1 .. _.. tıp kad 
.1.JD11 ıte er 86.w.&A&.ülA a ti. lngilizlerin •Kemalistleri tanıya· Bu gece, bu müthiş caıus ı- ru lbir iki adım yürüdükten sonra 

~ h halde, demek oluyor Jd lııfeh· çlfnemeğe bqladılar. cakları ve onlarla münıuebete geç· nm yalnız aık için yaıadığını iyi- Ledi Dusmundun daireıinin önüne 
llıtnııa bir eey olup ölse, doktorlar 111 • • • mek üzere hazırlıklar da bulunduk den iyiye anlamııtmı. geldik. O kapıyı açarak bana gir-
Clldu ~~ lanet gibi yapl§Ik olan vtı- - Ne tatlı ker! ÖbUr zavallının lan hakkında verdiği haberler hay Ve ikimizde sarhot olmuıtuk. memi iıaret etti. Beo aeri çekil-

en a~=~irler. Ve ben... ~ ~~tıf art'~~ arasmda ne. li mühimdi. Çünkü o ııralarda ret· Birbirimizi atlatacak halde değil. dim. içeri girdi. Ben de onu takip 

ili~ aklına da birdenbire ay- • • • mi mabfellerde bu ite dair hiçbir dik. Ledi Duımuıid bir aralık saa- ettim. lçiçe iki odadan inaretti. Or· 
reldi: - Ne tatlı teker! ÖbUr zavallının ıeyterenüb etmemif bulunuyordu: tine lbaktı ve: tada güzel bir karyola, kötede bir 

-;. ': halde, demek oluyor ki Ah- yemekte olduğu tekerle arasmda ne Bu ıir.aıt ıgÖriİf1Delerimiz haylı - Efdal, dedi. Beyoğlundaki divan ve diğer bir tarafta gardrOP, 
llztnna lr ley olup ölııe, doktorlar IU kadar bUyflk fark var! uzun aürmüftii. O .özlerini 1bitirdik Toaktlıyana telefon et. Bir gece ve tuvalet vardı. Şık bir doa id~ 
~ben~ Itnet gibi yaplflk olan vU- • • • ten aonra benim dalgın ve durgun yemeği hazırlaımlar. Ortadaki küçük masa üzerinde ao-

ayırabilirler, ve ben.. Doktor başını kaldırdı ve mUddetu• halimi gözden geçirdikten sonra Daha sofradan timdi kalkmıtbk. .~.L I d . :ıı_!.ı _:1_ı_ • • • muınt muavininin yUzUne baktı. Genç d d" ki· d b 1 ısun. meze er en ve 1Ç1UUen un.ca-'b.:::··· Bundan sonra bir hayvan, cam• e ı • Fakat ne diye itiraz e e i irdim. kep bir sofra bizi bekliyordu. Ben, 
:-rı&ııecıe mUddeiumum! muavini bqmı iki eli a• - Haydi artık, ıiyueti b01lka- O, bu alqam yiyip içip eğlenmek 
teohı insanlara tabiatin ayıbını rasma almış, dalgın dtlşünUyordu: ortada ayakta etrafı ıeyrederken 
ttıaı-ı~ ede.rek hayatını kazanan bir dık- lmı. Biz buraya diplomatlık etme· istiyordu. k d b k d 

l\qıe gıbi - Her ikisi de ayni zamanda al g" e 0elmedı"k. Orkeıtra ne ... ;;,,e} Telefonla emri...: bı0ldirdlm. ar am a ir tı ırtı gör üm. Batı· l'ııtı... değil, bir insan gibi yaşa• lan bir zehirle ... Ne dUşilnUyorsunuz? .., •- ... · d° K d od k 

••• S Bundan eonra bir Jiayvan, 
~ lUıede insanlara tabiatın a• 
'blı- ~bir ederek hayatım kazanan 
~gibi değil, bir in.san gibi 

••• 
~~ gilcllm olur, istediffm yere 
~ lılt girip çıkabilirim. Kimlle ba• ""Ge hayvana bakıyor gibi baJrmu. 
l\1ı1tı Olllar gibi istersem tlcretlnl v~ 
1ett h~a gider, eflenebllirlm. Gece
""-..~lamda istediğim kadar sırt-
~ ~'"' ........ ~ "' ... ., .. ..._ ... ~ .J cı.1.c1.M1• 

Yapllbnp uyuyabWrl, Ve ... 

••• 

parçalar çalıyor değil mi? - Gidelim mi artık buradan? mı çevır ım. a m aımm apı· 
Pek dalgmmmz! - E-et madam! - Naııl isterseniz. •mı içerden kilitlemiıti. Göz gC;ze - Ben mi? Şey! diyonım ki böyle ,.., . 
yapışık olarak doğan, yap.yan, ölen - Siz bahriyelilerin güzel güzel - Sen iste... geldik. Sarhotluktan mabmurlan-
ve kanlan biribirlne kanşan, ayni bikiyeleriniz vardır. Haydi baka- - Emretmek ıize diifer. mıı gözlerinde feytani tebe11ümler 
şeyleri gören, ayni şeyleri hiuedeıı iki lım, hem yemek yiyelim, hem de Ayağa kallmııttık. Bu ıırada yanıyordu. 
kardeş, acaba ayni §eyleri de düşünür'" sizi dinleyelim. yanımıza bir lngiliz ıüvari zaıbiti ltiyadımm hilifma olarak içti. 

ler mi? Y emefi ısmarladık. Orkestra, yaklaftı. Uzun boylu, iri yarı bir ğim fazla içkiden dolayı ıızmıt-
- Kimbllir? Belki bir ayna karfr-

amda çalıpn bir makine gibi iki eli• güzel bir vals çalıyordu. adamdı. Ledi Duamunda y&D&fa· tım. Gözlerimi açtığım zaman kenıı 
_ Hikayelerim belki aizi sıkar. rak ve kenıdiıini ıelimlıyarak: dimi divanın üzerinde bul-dum. Q

1 mağ da daima ayni şeyleri düşünUyor'" 
dur. İkisinin de ayni zamanda, ayni Bird&Dll etemk iltermiıiniz? -Gidiyormusunuzmadam? karşımda yahyordu. Saat dördil 
zehiri alarak intihar etmiş oldukları- Derhal kabul etti. Batını hafifçe - Evet zabit efendi. geçiyordu. Seslendim: 
na bakılırsa bu misal iddianızı kuvvet- göğsüme yaslamııtı. Tüy gibi ha- - Size ref e.kat edebilir miyim? - Daha gece bitmedi mi? 
lendirir. .ı:ı.:~ ~.ı .. ~ .... .-. .1--·· .ı.. l.o, - au .... 7vraııunq ld ,,auımda ka· _ J:Sitti, bitti. 

M-urat SERTOGLU tu. Onu kollarımla ıarmıf, c!öner- valyem var. 
Yerimden fırladım. O yattığı 

ken mestoluvordum. O, rayihası, H "f h .. 
"- en sar O:r .. u: vaziyetini bozmadan beni ıeyredi. 

rengi, kokusu ve yumutaklığile ka- - Size ben kavalye olayım. yordu. 
dmlıia ait bütün aüzelliklerinin Kadm, eapaarı keıilmiıti. Du-
benim üzerimde yaphğı aehhar te- dakları hiddetle titredi: 
ıiri dikkatle takip ediyordu. Bı1-

- Kaçıyor muıun? 

- Hayır, gidiyorum. Sizfr~t 
ıız ettim. 

~~ ltbtı gllcU.m olur, iatedlffm yere 
'a · Çe girip çıkabillrlm. Kimse ba• 
'le ~ haYVana bakıyor gibibakmaz. 
\teı, e onıar gibi iatenem tlcretini 
~bir llrka gider'" eğlenebilirim. 
•1!+L.. ~ kaıyoıamda istediğim kadar 
~· iki omuzumu da mkı sıkı y.a• ..-.t~ 

l'a.pI§tmp uyuyabilirim. V eJ , 

nun farkmda idim. Ve katiyen aar
ıılmıyordum. 

- Biz kadınlar, arkadaılarımızı 
kendimiz ıeçeriz. 

Sarhoı süvari zabiti ·bir: 
- Evet, rahatsız ettin. Git, ar

tık. ••• 
ı;··· O, her pazar gtlnft gelip bizi u-
lU, ~ seyreden ışıl ışıl yeşil göz 
de ed kırmızı dud&klı genç km el• 

tbUir, onunla evlenebilirim. 

••• 
tını ~.:._~er pazar gUnU gelip bizi u
ltı, -~--ya leyreden Jfıl ı§ı1 Yetil göz 
ecıe:: lurnum dudaklı genç kızı elde 

'OllUJıla evlenebilirim.. 
••• 

~~un için llzım olan teY. onun 
'feaıenneeidir. Ve ben.. 

••• 
~Bunun için llzım olan şey, onun Bu file 7co3ffım nerede"'' yaptl,dı; (fte 

' ~bennesidir. Ve ben.. adre8i: 
lkı. ••• 

~Ue ~de aYlll hareketle guet.eyl diıt- Yenipostane kartlBIIlda Foto Nur ya• 
\re öbtırtlaYıp Bağ ceplerine koydular. nmda Letafet hanında 4 No. da terzi 
~çU)t ku eUerUe sol ceplerinden birer 

-1'7 tuçıkanpaçtılar: YAVUZ SEZEN l'l rtbt e nrlp ! Ben bu bir akide şeke-
~lörtbıen :mehirl bin mil§kftlltla 
~ belli etmeden kendim için al- -----------
t-.zl kurt lntnıar edecek, bu fect hayat" 
~~8.caktnn. Acı bir zehirle öl
t~dlr d • tatlı bir zehirle ölmek daha 
htı teh~Ye dÜ§llnUyordum. Halbuki 
>'tt k lhndi bana emsalsiz bir ha• 
~dıra.cak. Şimdi onu lrlehmede 

-~ ... 
!'! tlbt e rartp ! Ben bu bir akide eeke• 
~~~en r.ehlrl bin mUşldllAtla 
~ Ut ebneden kendim için 
>'tttazı ını!~,~ ~)[, bu feci ha• 
~~~. Acı bir Rhlrle 
ht l)ldir ' tatlı bir ~le atmek da• 
\ı bu diye dÜ§llnUyordum. Haibu• 

ht)\t ~ linıdi bana emsalsiz bir 
~ ~~k. Şimdi onu Ahme-

..... ~b 

.....-.. ""'"- nıet! 
•"'illet! 

••• 
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'Salona döndüğümüz zaman sof. 
ramızın hazırlalimıf olduğunu gör
dük. Kartıbkb oturduk. Likörler· 
den 10nra danı bizi büsbütün meıt 
etmifti. Hele, kartımdaki kadm 
adeta ıarhot olmuftu. Boğazm gü
zel mamaraıı, tatlı bir muıiki, ba
har ve deniz kokusu onu gaşyedi

yordu. Oıtelik yemekte mütemadi
yen f&J'ap içiyor ve her sözüme ıı· 
ralı ııruız kahkahalarla (iilüyor
du. 

Ben de nete cihetin<len ondan 
apğı kalmıyordum. Çünkü içki 

içimdeki kuruntuları ıilmit, süpür
müttü. Yiyor, içiyor, arada sırada 

da damediyorduk. O, bu geçen ge
ceden çok memnun görünüyordu. 
Ara sıra üzerimden aynlmıyan 

gözleriode bir diıi kaplanın ihti
raslı bakıılan seziliyordu. O za
man elimden tutup beni küçük oda 
ya ıürüklemeıini bekliyordum. 

içki ve danı bizi çılgına çevir
mifti. 

Vakit hayli ilerlemifti. Salon 
müthit kalabalıktı. Ledi Duımundu 
tahaen taıwyanlann gözleri maıa
mızdan ayrılıiııyordu. Bilhaısa ln
ıiliz zabitleri beni gıpta dolu göz-

lerle ıüzüyorlardı. Bu arada sefa
rethane memurlanndan ve Harbi
yedeki kumandanlık zabitlerinden 
birçoğu gelerek Ledi Duımundu 

danıa davet ettiler. O, çok nazik 
bir tavırla her defasında benden 
izin alarak daıwediyordu • 
Yemeğimiz çoktan bitmiıti. Biz 

- Olrayt ! diyerek çekildi, gitti . 
O önde ben arkada otelden çıktık. 

CASUS KADININ GECE 
MiSAFiRi 

ikimizin de ba,ı dönüyordu. iyi
den iyiye sarhoştuk. Arabada baş
lanmız birbirinin omuzuna dü!
müt, güzel kokulu saçlan yüzüme 
dökülmüıtü. 

Artık tam manuile samimi ol
muştuk. 

Fakat, dudaklarımız konuımr
yordu. Yalnız gözlerimiz çoktan 
aeviımeğe batlamıttı. 

O, bir aralık daha ileriye gitti. 
iki elile baıımı kendine doğru çe
kerek gözlerimin içine baktı ve: 

- Kuzum, ne olur biraz daha 
neıelen. Seni bekliyorum diye yal
varmağa batladı: 

Ona istediği gibi mukabele et
meğe mecburdum. Bu gece yolcu
luğumuz çok tatlı geçiyordu. 

Tokatlıyanın öniinde arabamız 
durdu. Çok tatlı bir rüyadan uya
nır gibi istemiye istemiye araba· 
dan indim. O da arkamdan atla
dı. 

Elini öpmek için uzandım: 
- Muhterem madam! Bana ge· 

çirttiğiniz bu çok tatlı geceden do
layı size ebediyen minnettarım. 

- Gidiyor musunuz? 
- Evet! Artık uyku zamanı 

geldi. 
- Ben aizin bu gece için benim

le beraber ıelmenizi iıtemİJtim. 
-Geldim yal 

Elini öpmek için uzandmı. Kol• 
lannı boynuma doladı: 

- Bu geceden memnun muıun! 
-Çok! 
- Ben yann ıece Londraya p 

diyonım. 

- Bu kadar güzel bir gecedea 
sonra bu ne fena haber! 

- Fakat, kısa bir zaman sonra 
tekrar geleceğim. 

Durdu. Biraz dütündü. Güzel ft 

yuvarlak inhinalar içinde gerima 
vücuduna bakıyordum. Biraz tered 
dütten sonra tunlan söyledi: 

- Senden bir ricada bulunubl-
lir miyim? 

- Emredersiniz. 
- Ben belki yarm biraz geç b· 

lırım. Yahut itlerim olur da gele-
mem. Sen yarın sabah, Kolonel 
Ballan gör Londraya götüreceiim 
Anadolu haritaımı liitf en akıam 
üıtü Kapiten Denetin yazıhaneıine 
göndermesini rica ettiğimi söyle. 

Hararetli bir vedadan ıonra. Le
di Duımunddan ayrıldım. Tokat· 
lıyandan çıktım. Hava almağa ih
tiyacım vardı. Kapı da beni bekli-
yen arabayı ıavarak ağır ağır yü
rümeğe baıladım. 

Bu gece geçirdiğim maceradan 
dolayı hala hayret içinde idim. Le· 
di Duımundun maceraperest bir 
kadın olduğu muhakkaktı. Beni 
bir gece arkadaılığına tercih etme. 
ıinin ıebebini iıe anlayamamıfbm. 

(Devamı vcu). 



RADYO 
J S TAN BUL: 

18 Taksim bahçesl:nden na.kil, dana musi
kisi ve salon orkestrası, 20 sıhlıl konferans, 
Dr. Hl:Ueyfn Kenan Tunakan tarafından, 20, 
30 stUdyo orkestraları, 21,30 son haberler, 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansmm ga· 
zetelcre mahsus hnvad1!ı servisi verilecektir. 
V 1 YA~ A: 

18,35 konser, 19,05 konuşma, fennJ haber
ler, ltonuşma, coğrafya haberleri, 20,05 haber 
lcr vo hava raporu, 20,25 Viyana prkılarr 
21,0:S komedi, 23,05 haberler 23,115 eğlenceli 
musiki, 23,55 konu§ma. 24,10 musikinin de
vamı, 24,50 dans musikisi, 
BE R L t N: 

ıs.~ konuşma, 19,05 gramofon, musiki, 
20,35 lavec;çe ders, gUnUn akisleri, haberler, 
21,15 müsabaka nakil, 23,M hava raporu, 
havadis, spor, 23,35 konferans, 23,50 dans 
havalan, 
BUDA PEŞTE: 

18,015 hikflyeler, piyano konseri, 19,05 * 
portaj, 19,35 konser, 21,05 konferans, 21,40 
Çingene musikisi, 22,0:S haberler, konferans, 
23,10 gramofonla opera parçası, 1,05 son 
haberler, 
BU KREŞ: 

18,05 konser, havadia, 19,20 konııerln de-o 
vamı, kontcrans, 20,25 p.n konseri, program, 
kitaplara dair, 21,20 kUçQk orkestra, haber 
ler, spor, 22,50 konser, sonra gramofon, 23, 
50 almanca ve fransızca haberler, 24: haber
ler. 
P A R t S (P, T, T,): 

17,05 karışık yaym, 17,35 eski muatkl, 
(gramofonla), 18,05 musiki memleketleri, 
19,05 org konseri, havadis, 20,30 tıp ve spor, 
20,43 şarkılar, konu;,ma, havıı.dls, gramofon 
21,35 knnşık yaym, lstlrahatıerde dUetolar, 
23,35 havadis, 
ROMA: 

18,20 konser, 19,25 yabancı dillerde konuş 
ma, 20,05 liman haberleri, ve gramofon, 20,10 
lspanyolca seyahat haberleri, 20,25 eğlenceli 
musiki, fransızca haberler, 20,55 Yunanistan 
lçln yayın, havad!s, kontl§Dl&, 21,~ opera 
yayını, i!!llrahatlerde konuııma. en sonra 
havadl!! ve )nJ:illzce haberler, 

: Kız Kulesi Bahçesi~ 
;~ Cu:na ve Cumartesi akfamı H .. .. 
:: :: 

!I Daruttalim il 
i~ s~ heyeti ~! 
:i Dönüş vapurları ~~ 
!j Cuma 23.15 Comar- H 
ii tesi 23.15 ve 24.15 i~ .. .. .. .. .. . . ................................ _________ ._. ...... . •............................... __. ..... ....-...... --

Aç karnımı hır kahve kaşığı alındıkta 

E<abızlığı defeder 
Yer:ıeklerden bırer saat sonra alınır. 

sa HAZTMSIZLIGl, mide ekşilik ve 
y:ı.nmalarını giderir. Ağızdaki tatsız · 

lık ve kokuyu izale eder. HOROS mar. 
J;nlı arnbalajma dikkat. 

Dc:Kısu: Mnzon ve Bottan ecza de 
M"u. "'enipo!;tane arkaşı Aşir Ef. Sok 
rro 4i 

K 

I SiNEMALAR 

BEYOC.LU 
TURK 

iPEK 

SAHA I' 

SllMKIC 
\'U.UU 

ı Bayanlar ve Petresburg 
geceleri 

a Sevmek yasak mı ve 
Holivut egıenlyor 

ı Kiralık gönW ve Macar 
romansı 

ı Parls esrarı ve Kızıl ova 
ı Programını bildirmemiştir 

ı Sevda gecesi ve Agzımdan 
değil 

HABER - :A.k'şam Postası 

Denizaltı 
gemilerini 

Clünı şuaı 
ite mahvedecek bir 

keşif yapılmış 
Londradan yazılryor: 
"Denizaltı gemilerir.ıin tehdidi 

nasıl ortadan kaldırılacak? mev
zuu üzerinde yapılan yirmi senelik 
bir tetkikten sonra keşfedilen bir 
şua bu gemilerin tesirir.ıi sıfıra İn· 
dirdikten başka tayyare hücumla
rına karşı da işe yaramaktadır. 

. 
9 mın.roz - 1936 

Cinayet mi ? Firar mı? 

Piqankoda bir milqotı 
kazanan adam 

Ortadan yok oldLI 
Karısı ve altı çocuğu haldeler 

TAN 

,.LRAZı\R 

ı Hava kahramanları ve 
Buhran bltU Yeni şuaın esrarını gizli tutmak 

için şimdiye kadar görülmemiş 

tedbirlere baş vurulmuştur. Bütün 
ve söyliyebileceğimiz, şimdilik "Y,, 

ı Korkunç canavar ve 
Operada yangm 

ı V~llere hUcum 
Fantoma geliyor 

ŞARK 

.*.b&OKVA 
A§ka tövbe ve Neron 
Vatandaıı aUAh ba,,ma, 
Gizil define ve Morg 
sokağı cinayeti 

CUMURlVET ı lkl yüz!U katil ve Şafak 
yolu 

lSTANBUL 
ı Nlnon ve Tar2an geUyor 
ı Hayat acilan ve Yer 

Utredl. 
ALE&IDAR ı KontinantaJ ve D03tum 

kral 

AZAR ı De De ve Garbe hücum 
KEMAJ..BEl' ı YUzU damgalı adam ve 

ÖIUm maskesi 

KADIKÖY 
ı Programını blldlrmemtştir 

ı Kadın asla unutmaz 

USKÜDAR 
llALJj) • 

ı programını blldlrmeml§ttr 

BALAT 
ı Garp süvarileri ve DUşman 

elinde esir 

KARAGÜMROK 
OZEN ı Aysel (tUrkçe) 

TiYATROLAR 

TAKSDI BAHÇESİl"'ı'DE 

Saat 21,4;5 de 

SEVDA OTELi 
Pek yakında: 
Rahmet EfeDdl 

Yeni bUyUk operet 
llaaalar evvelden a:rartııa• 

blllr. Telefon: 43'70!1 

Şikô.qetler temenniler ............................... 
Himayeietfal 
yardım etmeli 

Evvelki gün orta yaşlı bir zatla, u· 
çuk benizli bir kadıncağız matbaamıza 
geldiler. Orta yaşlı zat şöyle dert yan
dı: 

- Ben memleketin tanınmış sandal 
inşa ustalarından biri idim. İsmim 
Hasandır. Balat Sultanhamam Avcı
bey mahallesi mahmuz sokak 4 nunı.a• 

rada oturmaktayım. !ki sene evvel a· 
sabi bir hastalığa yakalandım. Hasta
neye yattım ve işimi bıraktım. Şimdi 
de sık sık gelen buhranlar yüzünden 
çalışamıyorum, Şu gördüğünüz kadın 

karımdır ve başımıza gelen felakete 
üzüle iizzüle verem oldu. Şimdi o da 
tedaviye muhtaç. 

10, 12, 14 ve 18 yaşında olmak üze• 
re mektebe giden dört çocuğu.muz 

var ki, bu yüzden perişan oldular. Ar-

tık ne paramız ne de yiyecek ekmeği
miz kaldı. Elimizden gece gündüz ağ· 
lamaktan başka bir iş gelmiyor. 

Ben ve karım hastaneye yatacağız. 
Fakat bu çocukların vaziyeti ne ola· 
cak, hep buna üzülüyoruz. Çocukla
rımıza bağrını açacak bir müessese 
yok mudur.,, 

HABER: Bu acıklı şikayeti okuduk 
tan sonra, Himayeietfalin harekete ge· I 
çeceğini ve bu iki zavallı hasta ebevey
nin biçare çocuklarını himayesi altına 
alarak, bir ailenin günden güne mah
va yürümesine mani olacağını umuyo· 
ruz. 

a 

o (§3 

ismi ile anılmakta olan bu esraren-
giz §Uaın gece gündüz havadan, 
deniz altından ve deniz seviyesin· 
den suların içine nüfuz edebilmesi. 
dir. 

Şua, takip gemilerine, bunlar 
ister tayyare, ister su sathı teknesi, 
isterse deniz altı gemisi olsun . biı 
tahtelbahirin mevcudiyetini bildir
mekte ve yerini tayin etmektedir. 

Şimdi Fransız mütehassısları ta. 
rafından "Y, ıuaın tecrübeleri ya· 
pdmaktadır. Şua kullananlar için 
ölüm tehlikesi arzettiğinden buna 
kartı hususi elbise, gözlük ve eldi. 

Bayan Prunicr ve çocuklarmden be~i 

ven imal edilmektedir. 
Müsait fırsatlarda bu !Ua düt

man tahtelbahir ve tayyarelerinde. 
ki insanları körlettirmekte, hatta 
onları mefluç bir hale sokmakta
dır. 

Şua, denizlere dütnian tarafın
dan dökülmü§ olan mayinlerin de 
yerini tesbit ederek patlatmakta· 
dır. 

B~yük at yarı!Iarında bir mil ı 
yon Frank kazanan Lion istasyo:1u 
hamal bı>.şısı Prunier karısi,. le 
altı çocuğunu bırakarak esrar'-"n· 
giz bir şekilde kaybolmuştur 

lkramıyenin kendisine isabet 
ettiği gün, zevcesiyle birlikte so . 
kağa çıkmışlardır. 

Pruiner, karısına: 
- Sen beni şu köşe başında 

bekle! bilet ve para meselesini ar. 
kadatımla halledip geleceğim! . 
dem!ştir. 

Kndın evvela sevinç ve heyecan 
la ve sonra endişe ve Üi.nitshlikle 

Bu şuam mucidi genç bir İngiliz 
elektrik mühendisidir. İngilterede 
herkes icadile alay ettiğinden 
Fransaya gitmeite mecb1n· öhnu • ""•' ... "'" .. •-!-s, -:•-~.-- .. •"'--·-··'-.. ""'

tu. Franuz hükumeti onu çok İyi sınca, peritan bir halde evine dön ..•.. 
kartıladı ve bütün tecrübe vesaiti· muş.ur. 
ni emrine verdi. Günlerdenberi, Pruiner'lerin evi 

İngiliz hükUmeti tecrübelerin matem içindedir. Halbuki bu ai!e, 
muvaffakiyeti karşısında şimdi kendiler ~ne at koşusunda bir mil· 
pişman olarak dövünmektedir. yon çıktığı için ne dere<:e sevinçli 

Genç mühendis bir suikaste kartı olması lazımdı. 

İşte baı:an, servet insanlar& ı,Cf 
1e feıaket getiriyor. 

Polisin ve gazetelerin bol1'
1 

. ,,. 
araştırm .darına rağmen Prutll 
nin r.e olduğu anlaşılamamıştır 

Bil keşidede:ı bir gün evveL lı' 11\ 
. ' ~ mal başı, arkadaşl~rmdan bir•'~ ~ 

- Bende filanca numaralı ti d 
let var. Ah bir çıkacak olur•• I 
yapctcağımı bilirim! . demiıtit· ~ : 

Ertesi gün, onun numarasın• 
len 8rka:Jaşları kendisi:'le 111ajl 
yi vermeğe geldikleri zaman, ~ 
İner sevmecek y~rde şaşıınııf 
adeta mağmumlaşmıştır • 

... " • -••-• ~·n.., , ..... • ı :t 
hii ! Tabii ben kazandım ..... Par"' 
rı tabii ben alacağım! . dem itti~ h 

Ve, anlattığımız tarzda, bir ,, - l'ı 
ha gözükmemek üzer~ ortad' 
kaybolmuştur. dl 

Bütün Fransa bu meselenin 
diko1.~usunu yapmaktadır. ___./ 

sıkı muhafaza altındadır ve Paris

te müstear bir adla ya,amaktadır. Tenis oynıyan kadınlat 
doğuramazlar ! ihtiyat yarsubaylar 

staja çağrılıyor 
dı1• 

Eminönü. Askerlik Şubesinden: 
1 - Şubemizde kayıtlı bulunmuş er 

!anlar ile taşrada kayıtlı olup da şu
bemiz mıntakası dahilinde oturmakta 
olan piyade sınıfına mensup ihtiyat 
yarsubaylardan 313 dahil ve 326 dahil 
doğumlular 1 ağustos 936 da piyade 
krtasma iltihak etmek üzere sevkedile· 
ceklerinden muameleleri yapılmak ü· 
zere bu doğumlu piyade yarsubaylarm 
20 - 7- 936 gününe kadar EM. ÖNÜ. 
AS. Ş. ne müracaat etmeleri. 

Amerikada doktorların iddıa. mamıyle crktklerin ?r.hisarınd'. 1 
Bir ttadr:.:.ın bacakları gövde.§1

:, 

nisb,1;:ten kısadır. İşte bunuı1 .'~· 
dir .:Ci e'"keğin atlama kudreti 

2 - Bu sınıfa mensup olup da 1 . 
maddede doğumları yazılı olanlardan 
gUmrük muhafaza teşkilatı kıtalarm
da üniformalı olarak çalışanlar gelmi• 
yeceklerdir. 

3 - Hariciye memurlarından olup 
da memleket hududu dışında bulunan· 
lar da gclmiyeceklerdir. 

4 - Tahsil ve ticaret maksadile ya
bancı ellerde bulunanlar da gelmiyc· 
cekleri gibi stajını bitirip terhis edil·! 
miş olanlarm da sevkcdilmiyeceklerin
den bu gibilerin de müracantlarma rn
zum olmadığı ilan olunur. 

larıııa göre çok fazla tenis oynı. 
yan kadınların onda dokuzu hiç 
bir ·..-akit çocuk anası olamıyac3k. 
lardır. Çünkü doğuır. onlar için 
büyü}:: bir tehliked;r. 1 

AtleHzm oyunlarım eıı yoru· 
cusu olan tenis adaıeler1 kısaltıp 

katıtaıtırmaktadır. Katı ııdaleler 
İse n.nalık için öldürücüdür 

Bundan başka tenisçi biı kadın 
sol tarafının adalelf:'ri İ(iıı hiç ~ur 

maksızın eğzersiz )apmadığı h.k. 
dirde amudi fikarisinin eğrilmesi 
tehlikesi de vardır Sağ din boyu 
na kullanılması o tarafın adaleleri. 
ni kısaltır ve vücudun dı:t.imi bir su. 
rette bir tarafa doğru çaı pk kC\ ı. 
masına aebebiyet verebilir 

Amcri!<adaki müteha.ssls dek. 
torlar diyorlar ki: 

" Kadınların erkek!ere mah!-us 
atletizm oyunlarına atılıp erkek · 
lerle rekabete kalkışmaları sadece 
vücütleriı:e zar.u vermekle kalmı· 

B~ yor, zyni zamanda bunlar ümitsiz 

1 bir mücaJeleye atılmış olu)orlar. 

dından i!<i misli fazla dır , 
Diğer bütün atletizm kısırsı~ 

rınd.ı de.. böyle o1rnakla ber• 

yüzmede iş başkadır. . t 
Yüzmek sporu demit g;bı ti , 

lam a dal.!lerden ziyade muk'~~1" 
met ister. Bunun içindir ki k• ıf' 
lar yüzm~de muvahk olmaktıld 
lar. ~ 

D.. ku l" 1 •• dı 
ı.:nyanm en vvet ı ~ jıl' 

Sandvima idi. Bu Amerikalı dif 
dın canhazhanelerde bir atı ~ 

leriyle kaldırdığı ~ibi demir çob~, 
ları elleriyle büke?"ek bir fir1'ed' 
ıekline ı okardı. Kadının oğltJ 
bokıs şampiyonu idi. / - -~ı 

Veni posta ve teıgrB 
ücretleri r•' 

Lokanta ve Birahanesi j Vasati bir kadın bir erk~ktcn 5 
pus daha kısadır ve onun be~te 

1 dört ağıriığındadır. Bu ağırlığtna 
nisbt:ten bile o kadar kuvvetli ~e· 

Nafia vekaleti posta ve teli eJ 
ücretleri muafiyetini kaldıraıt y ~' 
kanundan sonra yeni bir po•t• e~ 
telgraf iicret tarifesi tanzirıı etıı'JJd 
üzere tetkikler yapmaktadır· 
tetkikler yakında bitecekt~ Beyoğlu, İstiklal caddesi Lion magazası kar:§ısı Eskı Çiçekci sokagı başında '~o. : 2 

Beyo~ıunun en Kibar ve ŞiRiN Birahanesi. 
Taze ve soğuk bira Bol meze ile rakı 
Fiat:ıar Ehvendir. Bir tecrübe kAfidir, 1 ğildirler. Kadın, ağırlığının yalmz 

yarı:;ı kuvvettir, ha1buki erkek a. 
ğırl,ğının onda dokuzu kuvvettir. 

Bilhassa atlamakta üstünlük ta-

ZA Yl - 936 aicil nunıaral~ııi· 
bacılık ehliyetimi kaybettiııı· ··1'1"~ 
sinıi alacağımdan eskisinin h0 

roktur. 

) 



~~V~·T~ B~O ~ 
n 
rugoslavya-Türkiye maçı 
·'ı(;Ye Milli takrm oyuncularımıza bir kaç söz 
~tib~ takını. oyuncularımız en çetin 

Şirtıdi;rıru bu haf ta geçireceklerdir. 
~cak ll:ıi~·kadar yapılan müsabakalar 
~esini is . 1 takıma oyuncu seçmek ga• 
~~bakt~daf ediyor ve bu bakımdan 
ı~et Vera· aı:n neticesine fazla ehem• 
:ı,. ılrnıvordu F k t .. .. 
-ııôsla ". • • a a pazar gunu 
ıı~a mım takımı ile yapılacak 
·r. da Vaziyet hiç de böyle de· 

ı..._Atuu tak ı 
~e te ı~ımızın kadrosu artık ta· 
l Olinı • sbıt edilmiş olduğundan şim 
lü.ııu Pıyadtarda memleketimiz fut
a\ikı ;~sil edecek, oyuncularımızın 

ricanın abıliyet!erini bu maçta ölçmek 
~ 1 bulabıleceğiz. Tecrübe maç• 
~ek Ya"ıld - · . "~lil'tnek ıgı gıbı sık sık oyuncu 

°l'ıla • Yarım devre bir oyuncu-
ttıktan s k 'ld'W' • " onra esı ıgını gore-

~Atı eti erimiz 
~kor tecrübesi 

r:.,JaPacaklar 
'f lında ~Jiesi gürrü Taksim stadyo

tıt~ı stanbul • Belgrat temsili 
~~ 80() maçından evvel atletlerimiz 

'·. ~k \'e' SOoo rnetre koıularile yük
~ tec~~ıkla yüksek atlama reko-

SO() eleri yapacaklardır. 
, llıcttey~etreyi Receple Galip, 5000 

ı ~"· ı da R Mak R · ~:.'tn, l' e ıza sut, ecep, 
llkgek 0 ha.ridis koşacaklardır. 

1e ~tlçj~tlıuna rekor tecrübelerini 

, 'tı s~~at ;~an dönen Galatasaray· 
al'dall p azıınla gene Galatasa-

1 ~t ola.t yapacaklardır. 

~~~uı bölğesi 
ı 'l'İltk '-'Ja n la rı 
all'ıııa~Por kurumu umum ni· 

~atı ~ttı·&i nıucibince Türkiye ld. 
.cl'ttlel" 

1
Yetieri ittifakına mensup 

ı-ıı, ın " ·r ı · 'h tek azı e erme nı ayet ve · e )eni . 1 ·1 . . . il, 8.Jan ar seçı mıştır. 
;~1•liı/Sttıeyj İstanbul mıntakas! 
•ı '"ltıd • 

tı ea. e 1ı>ka edilen Fethi Tah 
l'ei l ıal'a.rı • t & ttit:ıd Yapmııtır. Eskı heyet 
tıı-akl)ttı en birçoğu ajan olarak 
I 'rıeı-b h§, Yalnız futbol ajanlığına 
%na da Seden Zeki, atıcılık ajan. 

ltı~letd~ llluha.sebeci Muhtar seçii. 
ır. 

~iki gencin 
Otra. ile yaptığı 

' l' Se 
f haını Vahat 
1 .\.ıın'rı ~ 11e Gardon isminde bi. 

' ~ ~ef)ç E. "~ diğeri İngiliz iki spor
~·lile ~ ltıı adındaki kendi kotra

ı' ~U~ :.a.hate çıkmışlar ve evvel
,~tdit, ~den limanımıza gelmiş 
I\~ iki, enizi baştan başa dola· 

h~lll'tla. llorcu iki gündür şehri do· 
ij.,.., r "e d" M d D . ki"' 

'
1\i t . un o a enız u· 

~allı ~ışlerdir. Sporcular dün 
~\>artı <>tralarile seyahatlerine 

l'a ti~t~ek üzere Burgaz ve Var Q ltııtlerdir. 
"aıat~a-s-a-ra-y-ın-
'-J~r ... 

>t~~ta,a~2 ~ayramı 
~deıı: Y denız bayramı tertip he-

b. \ı\>eıce b. . 
~fıtı..ı- ıldırildiği gibi klübümüz 
;'ili "<ln te t' ' 
ht~ ~ hayra r ıp edilen senelik büyük 
~ıı.lc a§a!; dnu _bu cumartesi günü Be-
~ca'- .,ı akı pro w •• 

11:tır • gram dahılınde ya-s . 
~ ı...aat 16. K 
tııa "il}"taıc • otra yarışı, 16,15 : yüz-
~' l 7 •ut Yarışı, 16,30: kuleden atla-

~l\~t cı·· opu müsabakası 17 30 · Ba-
ortı" • • 

la ı, ıs 
1 

u yarışı, 18: Baylar dörtlü .ao , S· U ·r 
' : lıtuıt.' ç çı te tekaütler yarışı, 

d, 21. l<' afatlann tevzii 19: Caz· 
tı,. ~Ol. Gener alayı, 22: Cazband. 
·"it aı.... • ala ta ~~ ~lt .. saraylılar davetiy.:!e. 

illi Uzere he .. B . , "u,_t-_ lılerıt rgun eyoğlundakı 
~e .~zine ve Bebekteki Deniz 

llluracaat edebilirler. · ·, 

rek yerine bir diğerini denemek pazar 
günkü maçta olanuyacağmdan bu ve~ 
sile ile her oyuncumuzun tam bir bu
çuk saat zarfında vereceği azami ran• 
dımanmı, nefes mukavemetini tartmış 
olacağınz. 

Sırtlarına milli formayı giyerek, 
milli şerefi mUdaf aa etmek üzere sa· 
haya çıkacak gençlerimizin, Uzerlerine 
yüklendikleri bu ağır yükün tabiatile 
doğuracağı ağır ve asabi hava içinde ı 
çıkaracakları oyun ile, böyle bir kayıt-

ı tan azade kalarak serbestçe oynadık-1 
ları oyun arasında şüphe yok ki çok 
fark vardır. 
Bakalım futbolcularımız ne dereceye 

kadar muvaffak olabileceklerdir? 

Olimpiyadlara iştirak edilmeden ev
vel takımımıza bir milli müsabaka yap 
tırrlmasıru düşünmüş olan federasyo· 
nuınuz bu kararile çok yerinde hareket 
etmiştir. Yalnız şunu da söyliyelim ki 
pazar günkü maç kendi toprağımızda 
ve kendi halkımız önünde yapılmakta· 
dır. Bu da bizim için büyük bir avan
tajdır. Olimpiyadlarda alışmadığımız 

bir sahada ve yabancı bir seyirci küt
lesi karşısında oynadığımız zaman 
başka bir haleti ruhiye içinde buluna· 
cağız ve kendimizde bir gariplik hisse
deceğiz. 

Eğer bu lehimize olan şeraite rağ
men pazar günU takımımızdan bek9 
lediğimiz muvaffakiyeti göremezsek, 
artık en küçük bir ~mide kapılmak 
bile biraz safdillik olur. 

Yugoslavya futbolü bugün Avrupa
nın ikinci ve belki de üçüncü planında 
kalan bir futboldür. Bizim ile bir ayar 
da bulunan bu takıma karşı avantajlı 
bir vaziyette bulunduğumuz gözönüne 
getirilirse takımımızdan muvaffakiyet 
beklemek hakkımızdır. 

' 

Şimdiye kadar yapılan hazırlık mü
sabakalarına seçici sıfatile davet edil" 
miş ve bu suretle oyuncularımızı ya
kından tetkike imkan bulabilmiş oldu
ğumdan burada takımımızda gördü· 

ğüm bazı noksanları sayacağım ve 
bunlar üzerinde oyuncularımızın ehem 
miyetle nazarı dikkatini celbederek 
pazar günkü maçta ellerinden geldiği 
kadar bu hataların tekerrürüne mahal 
vermemelerini kendilerinden rica ede
ceğim. 

1 - Sıkt ve canlı bir oyun oynamı-
yoruz; . 

Sıkı ve canlı bir oyun muvaffakıye-
tin abşlıca amilidir. 

Sert oyun ile sıkı oyunu tefrik ede· 
rek pazar gUnü gençlerimizin canlı 
bir oyun çıkarmasını bekliyoruz. A
zimkar oynamak takımın enerJısını 

arttırdığı gibi hasmın kuvvei manevi
yesini de kırar. Yalnız on bir oyun~u 
da yenmek azmile çalışmalıdır. Bır 
kişinin gevşekliği bile bütün takımın 
ahengini bozabilir. 

! _ Bazan asabiyete kapılıyoruz. 
Futbolde asabileşmek kadar fena 

bir şey tasavvur olunamaz. Asabileşen 
bir oyuncu topun sevki idaresini kay"' 
bettiği gibi arkadaşlarına da bu hasta· 
lığı aşılar ve oyunun şirazesinden çık-
llf\Sına sebebiyet verir. . . 

3 _ Hasmın zayıf anlarından ı.stı-

fade etmesini bilmiyoruz. 
Bir buçuk saat ayni hızla devam e

demiyet'eği pek tabii olan futbolde 

1

. 
muhtelif sebeplerin tahtı tesirile oyu· 
nun biraz gevşediği veya hasmın bo• 

caladığı anlar olur. İşte bu anlardan 
istifade etmesini bilmeli ve bu geçici 
devrelerde hasma yüklenerek galibiye 
ti koparmağa bakmalıdır. 

4 - Çok fırsat kaçınyoruz. 
Bazan kalenin önünde yüzde yüz 

gol olacak vaziyetler ile karşılaşıyo • 
ruz. Fakat maalesef bunları realize e• 
demiyoruz. 

Bütün oyun müdedtince birkaç defa 
ele geçen bu bulunmaz fırsatları heba 
etmekle ekseriya kazanacağımız bir 
oyunu kaybetmiş oluyoruz. 

5 - Kale önünde ne yapacağımızı 
şa§ınyoruz. I 

Defatla gördük ve bizim gibi herkes 
de şahit olmuştur ki orta muhacimle
rimiz kale önünde pas alınca ne yapa• 
caklarmı §aşırıyorlar. 

O anda şilt mü çekmek, pas mı ver
mek, veya şahsi oynıyarak kaleye mi 
sarkmak daha iyi netice vereceğini kes 
tiremiyorlar. !ştc bu bir lahzacık te• 
reddütleri topun ekseriya hasım tara· 
fından kapılması ile sona eriyor. 

Onun için topun kendilerine verildi
ği takdirde hasım müdafaasının vazi• 
yetine ve kendi arkadaşlarının da 'pO" 
zizyonuna göre yapacaklarını evvelden 
kestirerek hareket etmelidirler. 

6 - Paslarımııza dikkat etmiyoruz. 
Yerine göre kısa ve uzun yerden ve

ya havadan paslar ile ilerlemek tabiye• 
sini hazan yanlış tefsir ve tatbik edi· 
yoruz. 

Kısa pas ile ilerlemekte ve oyunu aç
makta daha fazla emniyet ve muvat
fakiyet varken, cenahlarm marke ol
duğunu gördüğümüz halde bunlara 
kırk metreden pas tevziatına. teşebbüs 
ediyoruz ki neticede topu hasma kap
tırmış oluyoruz. Bir de paslarımızı aı
kadasımı~ görerek değil onun bulun· 
ması Iazımgcldiği yeri tahmin ederek 
veriyoruz. Ne zaman yerden ve ne za· 
man havadan paslaşmak icap edeceği• 
ni kestirmckde de hatalarımız görülil-
yor. 

7 - Ta'Tı.."tm kaptanınuz oyunun cere. 
yanına göre tedbir almıyor. 
Takım kaptanlarının oyun esnasın• 

daki başlıca vazifesi oyunun cereyanı· 
na ve vaziyetin icabına göre tedbir al• 
maktır. 

Gün olur ki en fazla güvendiğimiz 
oyuncumuz muvaffakiyet gösteremez. 
Aksadığını gördüğümüz halde müte· 
madiyen oyunu o cenahtan işletmeğe 
uğraşmak kadar ınanasız bir hareket 
tasavvur olunamaz. 
Hasmın zayıf noktasını bulup ora· 

dan oyunu açmağa çalışmak, takımın 
maneviyatını yükseltnıeğe amil olmak 
takım kaptanına düşen ince bir vazüe
dir. 

ümit ederiz ki pazar günü Yugos" 
lavya ile karşılaşacak milli takım o
yuncularımız mümkün olduğu kadar 
bu hatalara dü§memeğe bütün gayret
lerile çalışırlar. Bize çoktanberi fut• 
holde hasret kaldığımız güzel ve şeref
li bir milli galibiyet temin ederek he
pimizin yüzünü güldürürler. 

- SADi KARSAN Yann sabah trenle şehrimize gelecek 

olan Yugoslav oyuncularının en 

meşhurlanndan bazılannın resimleri 

Soldc:zn sağa ve yukarıcJan a§ağt doğru' 

l ., m ( 

G. Voujadinovitclı 
M. Blagoije 

Branirnir Sekoulitch 
M. Arscnijevitch 
Josip Matochitch 
Goustav Lehner 
Jovan Spasitch 
Bernard Hiigl 
A. Tinavitch 
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436 sene evvel bugün A~~~ut fisisi, düpedüz söyledi: "Bizz ~ 
Modon'un zaptına emerek şu Anadolu delikanlısı haline getirn\:i 

karar verildi mi istiyorsunuz? Hayır! buna müsaade~· 
Papas Falkonl ahaliyi teşvik ederken 

öldiirllldil, şehir beş gtı n beş gece 
ateşler içinde kaldı 

· etmiyeceğiz ! ,, •Rİbi 
Arnavutça bir darbımesel 

1601 yılı Pantekot yurtuıunun 
paur ~ü, Romada papa kiHıe
ainde bütün hnistiyanlara, hıristi
yan l:fükQmetlerin Türkiye aleyhin. 

de ittifakı ilin ediliyordu. Bu itti· 
f &k, eaki Ehlisalip seferlerinin ye
'nne kaim olacak tekilde idi. 1501 
YJlı ittifakı, hıristiyanların Türk· 
ler aleyhine ikinci defa birletme
leri idi. 

Tarihin ı;,. büyük liadisesine ıe-
Dep olan vakayı anlatalım: 1 

- Ölüraek vuruıarak ölelim .. 
diyorlardı. 

Ti.irk ordusu yeni bir hücuma 

hazırlanırken Venedik amirali 

Trevizani imdada yeti§tİ. Modon

lular aç kalmıtlardı. Amiral, do· 
nanmasından dört kadnga ayırdı. 
Zahire yüklü olan bu kadırgalar 

limana gireceklerdi. Fakat bu, çok 

tehlikeli idi. Çünkü limanın ö

nünde Türk donanması bulunduğu 

gibi liman zincirle kapalıydı. Bu
na rağmen Trevizaninin kadırga· 

lan dolu yelken limana doğruldu. 
Selcinikte O•manlı Bankasının yanında Bulgarlar tarafından dina-

lar. Zincirin gerili bulunduğu ye- mitle atılan tünel 
re kadar girmeğe muvafak oldular. 

Bunu gören muhasara edilmit as. 

kerler, hep birden istihkamları hı· 
rakarak limana kottular. Zincıri 
kırıp kadırgaları kurtardacaklar· 

dL l 
Anadolu beylerbeyi Sinan pa. 

''Ni Dfüran ke dü §eytııtı· İlfu 
"Bir Debreli iki şeytana ~\l ttı 

dir.,, ~ rıaı 
Sebebini söyliyelim: Me tf1 .'ta h 

miz denizlerden uzak ve ılli hi 
sarfiyat şehirlerinden ın$bf (. ~~ 
ması hasebiyle gerek esfll! tJ ~ 

k .. d 'kt' dAı btlb 0td" re se tuccar a ı ısa ~· 

h b. . tit11~ ''lltı' sıl olunca emen ır lÇ ~ •t 
buna ihtilal süsü vererek ~ he} 

· <l'kk · · lb d ve )\ nın ı atını ce e er .~ 'l h 
Debrcye bir iki tabur ıe' 

1. 'fe L riz. Asker ge ınce çarşı , ııttht 

itler. Buhran zail olur . . a:ı lı:tır>a 
hata varırız! KendilerıJl doı bir 
değil mi: Bu fıkara AuaJ 1 tİti 

;rtıll •• 
ikide bir çiftinden çubuı.-

1 
1ha 

f "' ıı. yırıp bu kadar masra a 1 )) tl 

b . . 1.lflıj ık rarak uraya getırtıyors t 
• f • t tıJP 'k Bır Anadolu ne erı u e 

. • bİ~ ille 
rerek isyan reıslermde11 lıte 

ki: .. ~ tı\ , Ç· 
- Bizi de bunlar gıbt Seı' 

:f • • 

1500 yılı kıtı esnasında Bayazıt 
·liırk gemi yapbmııfb. Bunların yir 
mis~ tersaneden çıkmak üzere idi. 
Bir gece gök yüzünü kızıl alevler 
bürüdü. Yenedikliler, yirmi gemi
yi Cle yakmıi'ğa muvaffak olmuf· 
18.rdı. Bunu }'apan diifman daha 
ileri gitti. Arta görf ezinden do· 
nanmayı kuvvetlendirmek için 
gitmeğe. liazırlalan imdada da ma
nı oldular. Oıtüıte gelen fena ha
b'erler Bayazİdı hiddetlendirdi.As
kerin ıecaatini arttırmak için 11-
tanbuldan hareket ederek Moraya 
geldi. 

Buraaa, Yakup pa§anm donan
ma ile Modon önüne vardığı habe-

§a, bir anlık fırsatı kaçırmadan son 

hücum emrini . verdi. Kalelerde 
bile mukavemet edecek kimse kal 

mamJ§tr. Bir müdet sonra 9ehir, 

baıtan ba§a iıgal edildi. Hammer 
şehrin iıgalini fÖyle anlatıyor: 

mak istiyorsunuz? Bakıo ~ 11ala'l:l 
da bir dirhem kan var ın• · )1>td 

Ve lalt:Uayin bir neferi ıe~ 
.'.:.\"lllıl~ı~ onun sarı yüzünü bize göt ~I 01 

S k d. .. .. bir 1ttd 

rini aldı. 

''Y aıa bakılmaksızın ve erk~k, 
kadın denilmeksizin kıtal birkaç 

saatler devam etti. Hemen bütün 

436 ıene evvel b'ugün, 1500 yılı 
dokuz temmuz günü padiıah bü
tün kumandanları yanma çağırdı. 
Onlara §Öyle dedi: 

- Ben de Modon önüne liare
liet aeaiyorum. Durmadan dütman-

aıilzııdeler idam edildi. Papaı An- Bir Elbasan hatırası, sağdan ikinci, lm tu/rikanm m.1(harriri Nesip Karaçay 
drea Falkoni ahaliyi tefvik el· Arnavut ktlığında .. , · 

' hklannı 2öeterenler, cezalannı 
bulmalı .• Bugün, burada ıöyliye. 
ceğim söz hakikat olmazıa geri 
"dönenlerin hepsini idam ettirece-
ğim. ..... 

Modon, her ne bahasına oluı aa 
olsun almac;aktı. Umumi hücum, 
o kadar Jİdetli oldu ve Türk asker
leri o kadar canla, batla ileri atıl
dılar ki, hendekler~e ezildiler. Ar
kadaa gelen ordu, yaralı ve ölü O· 

larak hendeklere dolan arkadaı
larmı çiğniyerek ileri atıldılar. 

Muhasara üç hafta ıürdü. Hü
cum eden ordu: 

- Geri dönmek yok .. 
. Di'e ntılıyordu. Etrafı kutatıl

mr§ olanlnr da: 

mekte olduğu bir sırada öldfüül
dü. Şehir alete verilerek bet giın 
yanda.,, 

Yeni yapılmıı yirmi gemiyi bir 
gece içinde yakan düşmandan inti
kam alınmıftı. Modon'un zaptın
dan sonra Navarin ile Koro kendi
liklerinden tesliı;n oldular. 

• • • 
Harap edilen Modon, perişan 

bırakılmadı. Kalelerin yeniden ya. 

pılması için üç yüz amele ~ahıtı

rıldı. Etrafın ıenlendirilmeıi için 

de Mora'mn her yerinden bet aile 
istenildi. 

• • • 
l§te Modon'un zaptından sonra. 

dır, ki Tüıkler aleyhine ikinci defa 
hırisliyanlar ittifakı yapılıyordu. 

Yeni neşriyat 

51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 

"DÜN ve YARIN TERCÜME KÜLLIY ATI 
AL TiNCi SERt KIT APLARI 

Eneit Virgile Ahmet Reıit 100 Kuru! 
Para Reiners Muhliıt Etam 25 ,, 
Sezar Plutz.rk Haydr.r Rifat 40 ,, 
ilmi Felsefe Reichenbach Ziya Somar 40 " 
Karıncalarm hayatı Materlinch Naci Ecer 7S 

Demosten Plutark Haydar Rifat 35 ~· 
Çiçeron Plutark ,, ,, 40 ,, 
Hipnotizma P Janet C. Sena 100 ,, 

Bu serinin kitapları renkli bir kapak içinde ve dikİjli olarak 
aatı§a ~karılmıftır. Kartun kaplı/arı da mevcuttu. 

Halbuki böyle hareke:t olunaca• - Biz her ne kadar cahilsek de 
ğma, meırutiyetin sarhoş genç un· 

siya:si ahvale az çok vLikufumuz surları, Arnavutluğu da tıbkr Ana· 
vardır. Zannetmeyin ki biz Aııa· dolu vilayetleri gibi idare etmek 

istiyerek ~ilahları toplamak nüfut dolu köylüsü gibiyiz. Hatta bir de_ 

kayudatrnı icra etmek, mektepler 
açmak, her yere inhisarları sok· 

mak. hilakayit askere aimak gibi 
Arnavut!arın alışmamı§ oldukları 

ve birdenbire gayet acı gelen bir 
takım tedabirin tesisine girmi,-

lerdir ki, bu yüzden o memleket 

halkı büsbütün Osmanhl?.ra muha

lif olmut, bir ara irtica ile bu ha
lin önüne geçmek istiyerek büyük 
kabineyi meydana getirmişse de, 

o esnada Rusyadan, bu keşmekeş· 

ten istihde ederek yukarıdn z!lt· 

redi!diği gibi Türkof'u gönderip 

Balkan it~ihadını meydana getir· 
mit olmMı, Arnavutlara artık k.ıy-

bedilecek zaman olmadığım itrap 
ederek istiklal mücadelsine bir an 

evvel atılmalarını icap ettirmit· 
tir. . ~ . 

Rumeliyi işte böyle 

kaybettik 

Anadolu vilayetlerine Arna· 
vutluğu benzetmek keyfiyetine 
karıı vaki olmuı olan Debredeki 

onra en ı yuzune h-c" 

vurdu: ~ ~ı~ 
B k b • .. .. dt •~ aı - a , enım yuzunı :oq~ . •ıe.,, 

bdeh 
rece 

na ... 

Ve ilave etti: 

- Sebebini aöyliyeyirıı~e 
emdiniz. emdiniz ... Bu h" 
d·. · B' k d e..,j) ınız... ız ne a ar ~· ·~ 

evvelden kestiririz KeP0~ 
kadar emdiririz, ondan ile I 
niz mi itte potera (;htilil) 

( DecJoffl' 

1 Satı! yeri - VAKfT Matbaası - ISTANBUL 1 bir kıyamda, Arnavut rüesasivlej 
Ankara caddesi - - T e~efon 24370 vuku bufan müzakerede atid1.dci: 

. ...; . fi 
SeUiı~iklc Olimpos rıhtım meudanında Jandarma miltelıassısı CiorciS 

istikbal merasimi ı----------19--••-••••••••••lli~ _beyanatta bulunmu!lardı: 



.HABER - 'Al<şam Postası 

mektupoaır Tarihten alınacak ibret dersleri D 

•• l-laile seıasiye Boğazları geçen l'k gazetecilerini · ı 
1 

Ingiliz donanması asıl kabul etti ? 
il Ce liontrö, 4 temmuz 

l°I ._1 ne\'rede, Karlton oteli
'ııi IÖ onunda biz Türk gazete-

t0r r;:e.k arzusunu gösteren 
• 1 aıle Selasiyenin kabul 

lllı beki k k bir ~r .. en kral rolü ey-
Rihiy . aktoru seyre hazırlan
İçbıd dırn. Fakat böyle bir de

akt, e .~Yununda muvaffak o-
İitGll ·?orün güç bulunacağını 
, UYorduın. 
~odern 1 

llllt kr •a onda ancak bir 
ha, al rolü başarılabilirdi. 

... t &.sının en k'" ük" b" ··ı "l oı'I • uç ır go 
e ı · d ~ Çın e barındımıyan 

rn:alı salonda Ha.ile Selisi-

ardı:&~ını, sırtma resimler-
• "Q\ltn." • 
11ııiı bi) uz ıtlemeli pelerinini 
h~ıe e bulunsa gülünç oia
)\llttı~addi dekor uygunsuz. 
hali : lllanevi dekorun bir 

'il: e bulunduğu böyle 
lle.ca ':,da acınacak bir hal

l>lre, Rtnı bisediyordum. 
hir k toru olduğu ülkenin mü-
~ ••tnı hu .. ı· d • .ııı•tiıti"· h gun e ın en gıt-
l)l•etı &ı arpte mağlup olmuı 

il ~ e tne"kiini elde tutmıya 
•k tası .\frikalınm Cenevrede 

'~le.il hltnası herhalde gülünç 

l~~di. 'ika bir tekilde dütü
tte t 

Qell d 
s' «;urılt.. e böyle düıünüyor-

le!a.i)~" ~ dakıkaya kadar Ha-
'-~ l'ı ıra 1 • • • llda zete enmızın aa-
~ .. d~. ~kan resimlerinden ta· 

l} t ~la l\\tn ne kadar ince, ne 
01dtıiu' ile içli ve insan bir 

~~dlıı 1.?ı.ı bilmiyordum. Onu 
~"1eaj11i Otdiikten cümlelerinin 

lll, kt 
1
duyduktan sonradır 

~e\>i dek' lığını ne maddi ve ne 
eh~klil\ 0l'lln, ne şaıaanm ve 

ece~i'1e '. lle de gösteri§in ver-
1tıand11n. 

~~ . ~ . 
b.... 'tol'll b , 
~~ 1 eıdiyoruz ... Bulun-

ıstanbul önlerinde inhizanıa 
dıya anlatmıya lüzum yok. Onu, Ö k 
şimdiye kadar gazetelerimizin la· uğrayarak geri d n nı e 
yıfalannd3 yer bulan renk renk, • t • d k 1 d 
çeıit çeşit resimleri, yazacağım ıa- ~ e c b u r 1 ye 1 n e a 1 
tırlardan daha iyi anlatır. Yalnız Kmalı önlerinde demirliyen in· Kartal su başısınıkaçırdılar. Fakat! ğerleri birçok yar~Ia_r alaralf Boz .. 
ıunu ıöyliyeyim: Geniı, biraz ge- giliz donar.ımasına gönderilen ter- ıu başı, Adanın tepesindeki m~s ca adaya can atabıldı. . . 
riye baıık alnının altındaki iri si- cüman temaslarına devam edeı-- tıra geldi. Oradan iyi şişhane-atan! Bu esnada Rusya amıralı Smya
yah gözleri baıını çevirmiye mey- ken, sahillerde tarif edilmez bir nişancılarla İngiliz topçulan birer vin İngiliz donanmasına şu teklifi 
dan verdirmeden üzerimizde do- süratle istihkamlar yapılıyordu. ilk birer avlandı. Bütün gün süren çac yaptı:U ,. b" h"" 

1 
1 t b 

laıtı. . gu .. n üç yüz top yerleştirildi. Beşin· - mumı ır ucuma san U· 
D"k -:t--ı b "k" ta f pışmadan sonra gece adayı sarınca lu vuralım .• ı 7'" .. yor, qmı 1 1 ra a çe- ci gün bin iki yüzden fazla top şelı 

• • l · • it d k" b · su başı hazır kayıklara atlryarak İngiliz amiralı "'U cevabı verdi: vırmıyor, pe erının a ın a 1 eyaz rin müdafaasınıa hazırlanmış bulu· ~ 
örtü dizkapaklannı örtecek ıekHde nuyordu. yerine döndü. Birçok İngiliz öldü· - Boğazdan çok kolay geçtik. 
afağıya sarkıyordu. Üçüncü Selim Ahırkapıya gele- rülmüş ve hayli zarar verilmişti. Fakat dönerken iki gemi kurban 

Bu kadar basit görünen adama rek burada yapılan tahkimatı sey. • • ~ vererek canımızı zor kurtardık.. 
kral demeye dil varmazdı. Bu nİ· rederken Dergahı Ali kapıcı başıla fngiliz donanması, yapılan tek- Bir daha böyle tehlikeli işe gireme-
hayet alelide bir Habe§li olabilır· rından Seyyit Ali beyi gördü. Pa- liflerin tamamile reddedildiği ha- yız.. ' 
di. Takdim edildiğim zaman eli- diş~h, ilk günün korkusunu bir 
mi kavrıyan bu yumuşak eli bende türlü gideremiyordu. Kapıcı başı. 
bir kral elinden çok, bir kadın eli ya vaziyetten ne anladığını sordu. 
tutmuıum hissini uyandrrdı. Seyyit Ali ~u cevabı verdi: 

• " • Ef d" b · k d ·· ı--'" 
Takdim bitti. Bir put gibi du

ran Haile Selaıiyenin batı hafifçe 
sağına döndü. Tercümanına Ha
beş diliyle bir dakika ıürmiyen ga
rip bir ahenkle bir şeyler söyledi. 
Tercüman fransızcaya çevirdi: 

- en ım u ış o a ar ur.Ku· 
lecek şey değildir. Kulunuza bir 
kaç sefine ita ıbuyurulursa İngiliz 
donanmasının hakınkdan gelirim. 

Üçüncü Selim, bu sözleri duyun. 
ca sevindi. Tersane limanında bu
lunan kalyon ve f ırkateyn ve kor· 
vetlerden yirmisinin Ali bey emri
ne verilmesini bildirdi. 

Bir taraftan da yeniçeri aeası 
ıehirde dalkılıç (yani fedai) asker 

berini almca, taarruza geçme yolla 

rınm da kapanmıı olduğu görüldü. 
Sahiller toplarla örülmüttü. Ana-

dolu kıyılarında havan, gülle ve 

kumbara ateşi araımda kalmak. 

tansa, bir hadiseye meydan verme

denı lstanbulu terketmek. ehveni 

ıer görülüyordu. Donanma, lstan. 

bul önüne gelitinin onuncu günü 
Çanakkale yolunu tuttu. 

Boğaz, bu müddet zarfında tah

kim edilmişti. Atılan güllelerden 

iki fırkateyn sulara gömüldü. Di· 

_ Niyazi Ahmet 
Yarın: İngiltere ile müsalaha 

ve müzakereye memur Vahit efen
dinin başına gelenler. 

Not: 1282 senesinde çıkan ''Ruz
namei ceridei havadis,, adlı gaze. 
tenin N ev' iye sütununda yazılı bu
lunan bu mükaleme çok enteresan 
ve çok meraklıdn·. Şimdiye kadar 
temas edilmemiş bir mevzu olması 
dıolayısile zevkle okunacak bir ya
zı olacaktır. Mükalemeleri müsa
lahaya memur olan Vahit efendi 
bizzat anlatıyor. 

- imparator Haile Selasive, 
İtalya - Habeı harbi aırasında, 
Türk malbuabnın gösterdiği bita
raflıktan dolayı ıize teıekkür et
meyi borç bilir ve yalnız bunu bil
dirmek içindir ki sizinle tam9mak 
arzuıunu izhar etmi9tir. 

yazmağa lbaşlamıştr. Bütün halk -------------------------
İngilizlerin bu halinden fevkalade · 

Yukarıda, krala, krallığını ne 
maddi ve ne de manevi dekorun, 
ne ıaıaanın ve debdebenin, ne de 
gösteritiıı verdiremiyeceğine inan
dığmıı söylemiştim. itte bu kadar 
dekordan uzak ve bu kadar basit 
bir çerçeve içinde gördüğüm im
parator Haile Selasiye hnrp içinde 
Türk matbuatının değil kendisine 
taraftarlık göstermesinden, bita
raf kalmasından dolayı bile te§ek
kürii kendisine ·bir borç sayacak 
kadar inıan olduğu ıçm 
kraldır. Ma.nevi dekoru olsa da, ol
mas~ da ... 

Simus 

ürlanüı ve hiddetlenmişti. Bir gün 
içinde yedi bin beş yüz dalkılıç 
toplandı. 

Kaptan derya Salili pa§ıt. TSZİ 
sinden azledilerek yerinıe Seyyit 
Ali bey1 tayin edildi. 

Akdeniz boğazı işinde ihmali 
görülen Feyzullah efendi, lııgifiz. 
!erin boğazı geçmelerine mani ola
madığı için azledilerek Kara hisa. 
ra nefyine karar verildi. Bu karar, 
'birkaç saat sonra dedikodulara yol 
açmıştı: 

- Boğazı müdafaa ede~iyen 
bir adam adalet pençesinden kur
tuluyor .. diyenler çoğalıyordu. 

tile te~· •alona daha evvel 
!\ ltıii r. liabet devletinin 
lf,ile Sltıeasili. Bu nazik adam 

ela · &\J011d sıyenin bulunduğu- -------------

il ~~ıeçerken bizimleta- Necip Bey 
Feyzullah efendi, nefyedilmc::i 

nasip olmadan idam sehpaamı boy 

ll~l~d· Utiik bir zevk duyaca
"'I\ ... l \'e anıldı. 
b.. ""dii"'·· '"q-d~ı .gu debdebeli hayatm 
•·ı erırıi C dt"' orıda enenede bu mo· 
ll to 0Ynıyacak zatı ya. 

Ot.tb .... tece~i-. d'· .. k . 
ll,.q c:. .... 1 U§unere sevı-

lll • Bu 'd ~~ frı- cı den bir daha ele 
~l\d, Satiardau biri olacaktı. 
~t il Çok 
~ eli11 k . geçmedi Loı salo-

kal> orıdorlarından birine 
tsı a 1 L, •i• h· ra andı. Orada, ka

Q~ • ~ ır "f 
~ e\>\? I çı t göz pırıldadı. 

Diş Macunu 
ladr. 

Kadıköy, F enıerbahçe mevki!~ri 
de tahkim edilmişti. Bir gün Fener 
bahçeyi müdafaaya memur olan 
neferler Kınalı adaya geçtiler. A
dada dolaşırlarken su almak içiıı 
bir müddet evvel gelmiş olcın lngİ· 
liz aslcerleri ile karşılaştılar. 

Türk nıeferlerinin hücumu sekiz 
lngilizin ölümü bir o kadarının da 
esir edilmesi ile neticelendi. Esir· 
ler arasında donanma amiralımn 
oğlu da vardı. Amiral zade doğru 

~SPİRİN 
.. !l!!fr 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 
.:"_ ib 

bulunurı 

Ambalaj ve komprimeferin -
i\· {ı ' 

üzerinde halisliain ... timsali 

olan EB markasını arayınız. 

~rayıhüma~na getirildi. Türk---~~~~~~~-----·-----~~----~ 
neferleri ihsan ldılar. 

~, ... ~. Yannruzdan ayrılan 
t •ıua'd" "'1> u. ~~! arator H ·ı b ~arla aı e selasiye teş-

tdit• l', 

'~ 1 ~a.ına · · ~ etde n ıç.ımden: 

1 
~G~ açılıyor .. dedim. 

Amiralın oğlu kaptan paşaya 

1 teslim edildi. Kaptan paşa çocuğu 
~'"'"""'"-- 1

1 
gizlice İr.;giliz donanmasına götür
dü. 

~d, ı,,.!aşaah bir kalabalık a· 
q • "!ltıd t 
1 · ırıci}' a acı, sırtında el-
ı ı Ve alt • ))e!erj . ın işlemelerle 
~it 1 nkı aradı. H.,.!Je Selisi

ı ı la .. • ı;- '- goreceğimi u~u
ll '!tat · 

' tı t ıçeriye ne başın-la 

Yüksek ailelerin ve bilha.c:;&J 
gençlerin lezzet ve kokt1suntı se 
Ye seve kullandığı yegane diş ma· 
cunudur. Dişleri beyazlatır, mik 
roplan izale eder. Türk malıdır. 
Her yerde bulunür. 

'>,l\ 'b~ ~llda. işlerneli pelerini 
ttı~ ltısj girdi G.. ·· .. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! 
S'ıb! ''slar d·· • .ozume once Göz Hekim1 1 "h d ' uz s:yah pelerin 
•t t'lldl\tıab bir Pantalon çarptı. Dr. Şükrü Ertan 
.1.tıltte r. Margüs ve llY· Cag·aıoğlu Nuruoamaniye cad. No 3!'1 

Fiatı 15 kuruştur. 

ili 1 'hı' k 
~L 1 ıhkta birisi daha (Cağaloğlu Eczan~si yanında) 
"' Salı günleri meccanendır-

tol'trn ~; .. .• Telefon. 22566 
~ .. :ı:unu uzun uza. 

Fener bahçe muhafızlarının ln
giliz esirlerinden dolayı mükafat 
almaları, herkesi şevk ve gayrete 
getirdi. Balıkçılar da küçük kayık
larla adanın eteklerinde dola~ma· 
ğa ba§ladılar. Kartal kazası su ba 
şısı elli arkadaş ve iki çakaloz topu 1 

ile Kınalı adaya geç erek su almak 
için gelecek lrvgilizleri beklemeğe 
başladı. 

İngiliz amiralı, yiiz neferle do
nanmadan aldığı iki topu adaya 
gönderdi. tık çarpışmada fngilizlel" 

1 
çakaloz topları istirdat cdere1

- -

DAKİK.ZARİF 

İSVİÇRE 

MAMULATI 
HEn !EnoE ARArıNız 

FIATI ucuz 

VE 

ıı 
il 

ı- ıı 

T-ır==--
ı lı 

r -ır
-ı \· 
- 1' -I 

11 
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Cocu.k haftası 
HA:BER --=:. J\ltşam PoitS.. 

Küçük 
ııanıar 

-

Hediye kazananların 
adlarını yazıyoruz 

Kabul şeraiti: Ticari mahiyeti haiz : -
olnıaynn küçük ilfmlardan: -

20 :kelimeye kadar 30 kuruş, 
Beş defası 100 kuruş, 
Fazlası iki misli ücrete tabidir. tt1 
lş arayanlardan 10 kelimeye kadar ~ 

ücret alınmaz! g~ 
fO oHziran 986 tarihli bilm.ecemi::in 

halli KIZILIRMAK't1r. 
Bir yazhK ayakkabı 

kazanan 
Bir.lncl: Suna Selek Beşiktaş Sinan 

pa§a caddesi Sivaslı soüaü 1, 
1.s lira kazanan 
İkhıci: Nermin Kartal 234, 

• ~ * 
Şekerleme kazananlar 

7 - Bülent Nemli Trabzon Kcmcı· 
ka.ya ınabıı.llesi şeker fabrikası sokak 
45, 8 - Jan Bıüakçr Rum katolik mek 
tebi 107, 9 - Tülün Çemberlita§ Kft· 
tip Sinan yokuşu 9, 10 - Hristo Kuı
ti.ıluş BoZZkutt caddesi 223, 11 - Mc 
lih Kndaifçl Akmıısa (bize vatih bir 
adtes yazın da hediyelerinizi göndere
lim), 12 - Necla Günküt kızz lisesi 
805, 

*. * 
ipekli mendil kaz.ananlar 

13 - Burhan 18 inci okul 599, 14 -
Mehmet Karala Kumkapı otta okulu 
491, 15 - Nikola Popnikolof ltalyan 
llseal 257, 16 ..... Saba Suner Haydar
paşa 21, 17 - İsmail Türgay Hayriye 
lisesi 384, 18 - lsmail Feriköy adsız 
mUftü sokak 12, 19 - Mcşkftre Cet" 
rıihp~tı. caddesi 100, ıO - Bican 1s
tiklA1 caddesi 54, 21 ..... Şemsi Gelen· 
bevt orta. okulu 705, 

• • • 
Kitap haz.ananlar 

22 - Arasyak Zarlar Heybeliada 
fsmetpaşa caddesi, 23 - V. Kaymaz 

~ ~---~----=-----~~~...,__~~- §3 
Nakilbcnu Akburçak soktık 7, 24 - SATILIK KONAK, ARAZI VE ~ 
Pantazi Kurtuluş kuyularbaşı 25, 25 DEt«t 

A.:r RMEN g 
- Tahsin Galatasaray lisesi 1587, 26 Bir dönüm bnhçe içinde Ramide 15 -
- Sait Beyoğlu 13 üncü okul 205, 27 
-. Zehra Sirkeci nöbethane caddesi oda 4 taşlık 1 matbah, kelepir. -
36, 28 - Umut Cemil Hilaliahmer cad Pendikle Tuzlıı. arasında aydınlık -

köyünde bin döniımden fazla arazi için 
dcsl J., 29 - H. Sökmen Yeşilköy tica· = 

de su kaynağını havi arazi ve 16 bey· 
ret mektebi 105, 30 - Acar Bele Şişli 
Terakki lisesi 371, 31 - Hasan Basri ~~!i:a~~~~~r ~otörlil un değirmeni a· 
Sirkeci Seltımct otelinde kahveci, 52 
_ Osman Cevdet Karadeniz Eteğlfsi lstiycnlerin 1 Ağustos tarihinde Rn· 

mide Boşnak mnhnllcsinde 5 numaralı -
Alplı gUmrilK ınuhaf aza memuru Ham 
di oğlu, 33 - Necla Soliç Şehremini hanede Bayan NEVRESE müracaat· ~ 

ları. 
Tatlıpınar caddesi 19, 34 - Onnik bez· -~---------------
ciyan okulu 234, 3!5 - Mustafa Arar 
J(tiçilkpazar değirmen sokak 10, 

• • * 
De/ter kazananlar 

Satılık kotra 
6,50 metre boyunda kamaralı çok 

yollu ve dertizci bir tekne görmek için 
Fenerbahçc Belvü yanında kayıkçı -
Niyaziye mUracaat. ı 

Kasyer aranıyor _ 
36 - GUiseren Yücer 42 inci okul, 

37 - Cahit Pertevniyal lisesi 370, 38 
- Mehmet Balat liman şirketinde 55, 
39 - lsmet Günger Kadıköy Çanak:ka· 
le sokak 17, 40 - M. Ali Puma 54 ün· 
eli okul 239, 41 - Mehmet Kolyoen 

Pangaltı Aydın bey apartımaru, 42 -
Aram Vahe Rober Kolej talebesinden, 
48 - Nuri Çapa 31 inci okul 292, 44 
...... Perihan şim~ck 15 inci okul Bey
oğlu, 45 - N. Tarcan Pangaltı 2 inci 
barutçular sokak 6, 46 - Neriman 
Kadıköy yoğurtçu park karşısı 44, 47 
- Ramlha Kasımpaşa AZiziye sokak 
12, 48 - Aliye kız lisesi 1595, 49 -
Emire Eyüp Sulh ceza mahkemesi 
mcmurln.nndan M'tlmtaz oğlu. 

Kasyer bir bayana ihtiyaç vatdır. ~ 
Çalışmak istiyenler lstanbul Ankara -
caddesi No. 72 Basın Fotoya mUrnca· 

atlanİsteno dakttıo i KUMBARA DE STEK1 
Jş arıyor il Jş Bankasının kumbaralarını aı01s• 

Türkçe, fransızca, lisanlarına ve ter ı- · 
cilmeye muktedir, lstcno, daktilo ve - : yalnız para biriktirmiş olmoı, 
usulil muhasebeye vakıf Alman lise- ayni zamanda: 
sinden mezun bir bayan iş aramakta• 

dır. _lstiyenlcrln, Vakit . pto~aganda - Ta 1 i i n iz i d e den e ı1' 
servıslne (!steno) nımuzıle müracaat· 

(Somı yarın)' 
ları. olursunuz. 

A • k d • İki gün evvel Maçkada numara. 
merı a a ınsa n saçın- SIZ bir kurt köpeği bulunmuftur. 

Sahibi olan ıu adrese müracaat et· 

iş Benkosı asgari 25 lira mevd 
bul.onan bütün kumbara sahtpıet 

senede 1 defa kur'a çekerek 

20 000 Lira· mükaf dan yapılan kumaşlar si~:;hane Karahaı caddeıi No . .,j 
37, Bizim berber ~eh Özsan il 

ereıerde kullanı 1r bıhr m"sıniz?-----------~ 
veriyor. Mükafatların 10,000 Lirası her / 
1 Nisan ve 1 f eşrinievvel tarihlerinde JP 

~ çekilerek verilmektedir. Bu iki keşidenİfl 
birinde 5000 lıra, şu şekilde tevzi edilmektr 

Yünden, pamuktan, ıon .zaman·ı racında kullanılması çok eski za- Fenni sünnetçi 
larda da odun ve diğer nebatlaı ın manlardan kalmadır. 
elyafın,d!ln elbiselik kumaılar ya. Yıllarca müddetle uzun keçi kılı EM 1 N F l DAN 
pılmı\kta olduğunu herkes biliı· ; bu kumaı için ba,Iıca ham madde Bef lktaf tramvay cadde•I 
fakat Amerikanın cenubi Kalorina idi. Sonraları Avrupa f abrikatôr· Erip apartımanı 

h ] · A d ı · · t•· 1 . . k . Telefon kabine 44395 ve 40621 
vilayetinin Kolombia ıe rinde \n. erı sya eve erının uy erını eçı Birinciye 1000 ~ 
san aaçmdan kumaı dokuyan iki kıllarına tercih etmeğe batladılar. 
fabrika olduğunu kimse bilmez. Amerikda ilk kullanılan preae be· 

zi deve ~üyündendir. 
Gerçi bu kumaı, elbise dikilmek 

Ze.ma.u geçtikçe Amerikan f tlb
için, piyaaalara kadar gitmemek • 

rikatörleri , lama tüyü at kuyı u
tedir. Çünkü insan saça istokları 

ğu kılı, inek tliyü ve nihayet !n . 
pek azdrr. ikincisi de bu kumaş san gaçı kullandılar. 
gay~ bumsi bir maksat için ir:ıal 

Tuhaf değil midir ki Çinde Man 
edilmektedir. Bu da pamuk çekir- çu hanedanının düşmesi insan saçı 
değinden yağı çekip süzmek için- piyasasına tesir etti. O vakitler 

dir. Cinliler hürriyet alameti olmak ü- 1 

Veni neşriyat: - ikinciye 250 
"Siyasal Bilgiler,, .. 
Aylık siyasaı Bilgiler .(Mülkiye> ~ 10 kişiye 100 yuzer urad•n 1000 

mecmuasının 63 üncü sayısı çıkmı§tır. ~ .. 20 50 ellişer ıooo 
A. ŞUktU Esmerin "Balkan antantı " " 
matbuat kongresi,, başmakalesile ba§• - . 17 5 10 onar 17 50 
layan bu sayıda "Lider,, ''Tiltkiyedo §e - " " ~ 
bircilik,, "kooperatif blançolan,, "Fi• --

listin ihtilaii,, ''Hindistan siyaSaI in.ki· 
§afr,, .. Harp sonu zirai reform hare
ketleri,, "ilmi teakilat ile Bilrokrasiye 
karşı mücadele,. "Muasır lngiltercnin -

Ceman 207 kişiye 5000 

Bilgi \te ilim dünyasında bu lca- zere uzun saçlarını keserek ıat 
dar ilerile-~ olmamıza rağrr.en mışlardı. 

· buhranı,, etüdlcri bulunmakta, ayın 

siyasası ve biblografyası yapılmakta· 
eskiden olduğu gibi timdi de insan -------------

ikişer bin liralıklat 
CiQer beş ke•ldenin her birinde 
nız 1 kişiye iki bin lira veriliyO~'f 

_ keşldeler her sene Şubat, Ha~ 
Temmuz, Eylül ve birinci Kan"~' 
ıarının ilk günleri yapılmaktıt 

dır. 
ıaçından yapılan .kumaş pamuk ı ......... ---..~-------- __ __.._.....--.-....;;.;;.._ _ _...., ___ ._...., 
yafı imalinde en iyi malzemedır. Orolog Operatör 

Doktor Çünk'U insan saçı diğer hnyvaniı:ı • 
rın derilerinden alınan kıllardan S ü rey Ya Atama 1 

Muaycnehnne: Beyoğlu · Parmak" 
knpı tramvay durağı, Roma oteli 

üstündür. 

Bu acayip kumaşı dokumağa gi- yanında l 21 birinci kat :1--8 
<len eaçların uzunluğu 18 den 42 Her gün 15 - 20 ye kadar 
santimetreye ko.dardır. Gayet m. 1---·•--m'lll----mm:rı••m 
ce ihtiıaıla yapılmıt makineler 
bu ıaçlardan önce iplik örmekte ı~11:::.:111111111m111:r.::::::::::::::::::=:::::::: 

1 sonra ipliklerle kalın kumaş de . ff .. Do ~~or ~i 
konmaktadır. ifOmer AbdurrahmanHj 

Pamuk yağı fabrikalarında pi- R Cildiye mütehassısı Hı 
şirilnrit muayyen miktarda pamuk ı Muayc:nehaneısi • Kadıköy,gl 
çeki.·clcği saç kumaırndan bir par Süreyya sineması karşısında ln-H 
çaya. sarılarak "küspe yapar., adın ff önü sokağı numara 8 her günH 

dnki maldneye konmaktadır. Bu-1 beşten dokuza kadar.. liı 
d k. d ki k b" k"" 1 f : .......... ·-····-······-•"ll••••ı---ra a çe ır e er atı ır ut e 1a- ........... - ............. _, • • •--= 

NASl~ilACl 
KANZUK 

line g.,ımesi için azıcık tazyik edil. --------------
mek~edir. Sonra bu saç kuma:'? İ· 
· d k" k.. h"d ı·k b. • ... - .. •·:: .. ·········································•ı••• 1'."'asır ı·ııı.cı bUtu··n dun·· yaca tanmmı çın e l uspe 1 ro l ır prese ::•-••OU H••••:.•••••••••••••••••••:U••••'!.••U•UUO ••• ,l.'I (1 il 

:: Dış hekımı :: tır. En eski nasırları bile kökünden 
göt~rülereko~daıaçkumaşnıiç•n- H Ratip Türkoğlu Hl · 
dekı yağ tazyık olunmal~tadır. fi Ankara cattctes ı Mes~rreı g çı~~~İLtz KANZUK EC2ANESI lı' 

İnsan :ıaçından yapılmıt kun•a- :
1
: oteli Karşısı numrara (S8l ~il Beyoğlu - letanbul 

ım~muk yağı ve diğer yağlar ih· 
1 m::aw:::c:ıu:mm•:~·•ıean91uuıucwm:: ••-----------•

1 

! 

Türk Hava Ku~uııı 
Büyük Piyangos&J 

Şimdiye kadılr binlerce kişiyi zengin etrıli: 
3. cü keşide 111 emmuz 936 dadı 
Büyük ikramiye 50.000 Lir9J 

. ·1t 
Ayrıca: 20.C 00, 12.000, 10.000 liralık ikraıtı• 

\~ü.üüü; iiraİıK bir mÜi<afai vard•f· 
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lstanbul Belediyesi İlanları · 
Enıiııönu . • 
41eıııd Sırkecıde Ralli hanı No. 10 

Yaıt~r Nunıosmaniye Şeref ıokağı No. 3 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
4/711936 vaziyeti 

AKTiF PASiF' 
Kaaa ı Lira İiçütp. Çadm:ılarda Sarniçli han. 

~ ı&r Yemit vapur iskelesinde limoncu· han. 
Yoilu 1 Nahiye müdürlüğü binaıı. • 
1-ta E K~Ymakamlık ve Bel~diye ıubesi binası. 1 

Banknot , , , 1 • " l 2 398. 702 -
Altın safi kilogram 17.076,f 161 L 24.018.923. 24 Sermaye ·------················---·· 

thtiya t akçesi ··········-··--···············-·-·-···· . 

Lire 

15.000000 
l.551 182 

lalcöy ı• .krediliyona bankası nahiye müdürlüğü binası. 
"' kı maliye ıubeıi binası 

. ·•aıpa U 
•tli B f& zunyol bayram yeri. 
llcainı 0

;onti tramvay iıtaıyonu civarı "(nahiye müdürlüğÜbinau) 
ttib ıraıervilerde .~ ,, ,,) 
eıı Atpazaı-ı 1 " ' ''F . I lı 
t\ip E.:~erde '( . ,, ,, ,,) 

.r .. pte ( ) 
tııurn "k · " '' ,. 
at ru Karagümrükte ( ,, ,, ,, ) 

hre )'~ Sulumanastır caddesi 
lllınj Tramvay caddeainde Çapa kız muallim mektebi yakının 

dık() 
)lJıın. y Osman ağa nıehalesi eski iskele caddesi fırıncı likmanın 
tı aa No: 16 

lılto 
lrekö Prak Zühtüpata rüıtiye sokak 32. 
O•kuJ fstaayon cadde&i Hasanbey köıkü. 
~}ler~r . Çadırcı Hasanpn~a •nahallesi Belediye ıokağr. 
~dalar eyı Maliye ıubesi binası. 
~Utta KaYtnakamlık ve Belediye ıubesi. 
St .. l)'er t Sinanpaıa çeıme soksk No. 2 
'-kn-köy Kaynıakamlık ve Belediye ıubesi binası. 

}koı: '' ,, '' 
4ra · '' ,, " 

~fika 21

1
ve bina vergilerinin hususi idarelere devri lial<ın'daki lianuna 

lıııde b 11

1 
stanbul Belediyesine devrolunan ve Belediye hududu dahi

li 'le nı: ~nan bina ve arazi vergileriyle i~tigal eden şubelerin mevkile
tt 011 )eJ· ur semtleri yukarıda gösterilmiıtir. Bu tubelerde hergün sa
l\ •air •Ye kadar vezne tarafından para alınacağı ve bu saatten son
leı-ce ~~aınelatla i,tigal edilec~ğinden para alınamıyacağı mükellef. 
f?.i:%~ olmak üzere ilin nlunur. (3771) 

Ufaklık. 1 1 1 , • ,, I.013.918.21 ::\7.431.54345 

Dehlldekl Muheblrler : 

Tilrk liraaı • • • J L .444 235.35 444 235.85 

Herlçtekl Muhabirler : 

ler, 870.438. ı 7 
Diğer dövizler ve borçlu kiliring 

Altın Safi kilogram -4-.398,244 ı 6. I 86.482.30 
Altına tahvilikabil Serbcıt döviz-

bakiyeleri• • . • • 10.515.061.16 1707197663 
Hezlne Tahvlllerl: 

Deruhte edilen evrakı naktiyel 
kargılığı. 1. J 58.748.SU-
Kanunun 6 ve 8 inci mad-
delerine tevfikan Hazine taraJ 
fmdan vaki tediyat. /ı ,. 12.064.611.- 146.683 952.-

Senedat CUzdanı : 
Hazine bonolan. 1 1 ., L. 2 972.125 -

Ticari senetler• • • • .. 8.811.993.16 11.284.118.16 

Eaham ve Tahvlllt CUzdanı : 

A. tiyenln karıtlığı eaham ve 34.080."66.83 
tahviltt itibari\ kıymeti 

{

Deruhte edilen evrakı nak~ 

B Serbest Esham ve Tahvillt .. -UfS.284.18 38.25~.701.01 

Avanalar: 

S!.7~.30 Altın ve d~m O.Zerine avans, .. 
Tahvillt üzerine avans. .. 16.973.319.25 17.006071.55 

Hl•••darlar····----------· 
Muht .. if 

•500000-
441832464 

T edevUldekl Dank notlar: 

Deruhte edilen evrakı naktiye L 158.748.563.
Kanunun 6 ve 8 inci madde 

lerine tevfikan hazine tarafın-
dan vaki tediyat. 12 Of\4.,611.-

Deruhte edilen evrakı naktiyc. 
bakiyesi • 146.683 952.-
Kar§ılrğr tamamen altın olarak 
tedavüle itılveten vazedilen L 16 000 000 . - 162 6~-:t Q!i! ------
TUrk Lirası Mevduatı··········--

Döviz Taahhüdatl : 

Diğer dövizler ve alacaklı ki-

14.320!)93 

Altına tahvili kabil dövizle ~ 4 622 402.85 

liring bakiyeleri • • , •. 2.l 64fl.922.l 1 28.269 824 

Muhtelit --···-·······················----·--- 55.209070 

Yekin t77 093.922.79 • YekQn 277.093.922. 

2 Mart 19S3 tarihinden itibaren : 
lakente haddi ,ızd• S 1·~ - Allln Uzerine avana ylzcle 4 1·2 

lJl{zEMA 
Vt t • 

Ademi iktidar 
Bel gevşekllğlne 

en temiz bir ilaç SERVOlN dir. İhti· 

DOKTOR 

Kemal özsan 
Türkiye Ziraat Bankasından: 
Bankamızca mevcut liateıi mucibince alınacak kırtasiye. levazı 

münakasaya konulmuttur Bu listeyi almak ve münakasaya girme 
§artlarını anlamak için 5 - 7 - 936 tarihinden it;baren azami b · 

Urolog - OJWTaUJr 
yarlara gençlik, yorgunlara dinçlik ve
rir. Taşraya posta ile 175 kuruşa gön

Bevliye MUtehassısı 
Kraköy - Ekıelılyor mağazası 

s· ~tesirli bir ilaçtır. 
iti( • 

ecı, Merkez eczanesi 

derilir. Sirkeci Merkez 
Ali Rıza. Eczanesi l••y•an-ın•d•a.-B•e•r •D•ün-iJ•ğ•l•ed•e•n•ı•o•n•ra•JI ı - den 8 • e katlar. Tel: 11!!6 

liafta zarfında Yenipostahane arkasında kab Türkiye hanında birir. 
kattalU ii"ieEalr b"i.iikanm levazım daıresine müracaat edilmesı ila 
olunur. (3772) 

.496 ---- Benim Allahın vekili olduğu
ına, onunla münasebette bulundu
iunıa inanıyor musun? 

- Bütün kalbimle ... 
- O halde her sözümün Allah 

IÖ:zü olduğuna inıan. 

b 
- İnanıyorum ve emirlerinizi 

ekliyorum. 
- Emrim yalnız tudur: 
Meleğe ne kadar inanıyorsanız 

on~n maddi ıekline o kadar kanmı 
Yacaksınız. · 

Ketit: 

- Yani Mariden ~alita mı tiu
tayım? dedi. 

. - O vaktile sizi bir güıiaha, hem 
de cehennemle cezalandmlacak 
~lduğunuz bir günaha sokmağa ça-
1ttnadı mı? Buray:a gelmek için 
leçınit olduğunuz salonu hatırlayı. 

:ız sizi kollan arasında tutan o 
adının yüzünü açmıı olduğu za-

1?~n sizde hasıl ettiği o müthit te
•ırı ... Ve o zamandanberi onu sev
:ttıekte olduğunuzu d.. .. .. .. utununuz. 

- Oh~ Siz hepsini biliyorsunuz, 
~~un heni büyülemit olduğunu 
ıle .. 

Pa.paa bumıan ditlerini gıcırda
tarak aöy]em· .. · F ta L:!! "k 'b' d. ıS' .. ı. aus , uuyu ır 

ıkkatle, adeta bir operatörün hı· 
~ağı altmdaki hastayı gözden ge· 
tl'lneıi gibi papası tetkik ediyordu. 
.Qe 'f' rı ın solumakta olduğunu göre-
J'ek heınen sözüne devam etti: 

- O, uğursuz .gecedenberi dA
ıtıarla.nnızda dola!&Ji kanın tutu§-

duğunu ve gece uykunuzda bile 
dudaklannızda o geceki buseye 
benzer bir öpücük aradığınızı unut 
mayınız! 

- Merhamet ediniz madam ... · 
Merhamet ediniz hatmetpenah .• 
Değil batkasına, hatta kendi ken
dime bile itiraf etmeğe çekindiğim 

duygularımı tamamen biliyorsu
nuz demek! .. Oh, bu duygularımı 
o kadar doğru bir tekilde anlatı· 
yorsumız ki zavallı talisiz kalbim 
parça parça oluyor. 

F auata hemen merhametli bir 
tavır alarak: 

- Peki, artık geçmişten bahset· 
miyelim; geleceği düşünelim. Şim· 

di kendinizi koruyabileceğinize 
eminim. Eğer Düşes dö Monpanye 
ile ka?fılaıacak olursanız... · 

-E? ... 
- Dedim ya, kendinizi koruyo

nuz?. Çünkü vazifem bunu size ha
ber vermektir. Sizi olabilecek fe· 
nalıklardan uzak tutmaktır. 

Kendinizi koruyunuz .•. Çünkü ... 
- Madam, hapnetpenah .. Mer· 

ham et .•• 
- Çünkü, o da sizi seviyor! 
Papas müthit bir çığlık kopardı. 

Hemen yüzü koyun yere düttü. 
Uzun bir mi!ddet, gözlerini kc.-::a!
tıncı bir ıtık varmıı gibi yumarak 
durmadan homurdandı: 

- O beni seviyor .. Ondan kaç· 
mak ... Beıv!. Ah, Eğer beni cehen-

-
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'- O halde kimsiniz 1 
- Ben, sizin ruhani hükümda· 

rınızım. Ben, Papa Sikstin göster 
diği istibdat ve hislerine yenilııi 
yüzünden gizli Konklav taraf.an• 
dan seçilerek Fransaya gelmiı o· 
lan dinsizliği buradan kovmağa 
memur papayım. 

Jak Kleman kendi kendine: 
- Ruhanı hükümdar 1 diye mı" 

rıldandı. Muhterem reisimiz bu 
itten bir parça bahsetmişti. Fakat 
ben bunları hep bir masal diye din· 
lemiıtim. 

- M~leğin size görünmesi de 
1 mi masal? Ke~İf, artık bu şüphe· 
lerden vazgeç, F austa nasıl Alla
hın huzurunda bat eğiyorsa, sen 
de papa birinci Fausta önüde baş 
eğ! Sen buraya günahlarının affı 
için geldin. Söyle, korkusuzca, çe• 
kinmeden günahlarını itiraf et. 
, Artık şüphe ve tereddütten vaz· 

1• . ' • geçme ısın. ıtte ... 
F austa hemen belinden hançeri· 

ni çekerk papasın önüne attı. Jak 
Kleman hali diz çökmüş vaziyet· 
teydı Hemen hançeri yakalıyarak 
.haktı. 

Fausta: 
- Nasıl, seninkinin ayni mı? 

dedi . 
Jak Kleman yevatça: 
- Evet, bana gönderilenin ay

nısı! Şimdi sizin o melekle alalia· 
nız bulunduğuna şüphem ka!ma· 
dı ... dedi. 

Birdenbire, Jak Klemaurn ~tra· 
fını derin bir karanlık kapladı. 
Artık ne Faustayı, ne de etraf.r.• 
daki eıyayı görüyordu. •Jakobin 
Manastırının kilisesinde kendisini 
almı~ olan korku yeniden baf gös· 
termitti. Hafif bir .şık Gdanın l:.ir 
köıesinden yavat yavaı dağılma
ğa baıladı ve bu a)dınhk içinde 
melek göründü. Melek ilk defasın
da olduğu gibi gene Marl dö M<.r.,. 
pansiyenin şeklinde görünmüşcü. 

Jak Kleman ellerini bu hayale doğ 
ru uzattı. 

Melek birdenbire papasın ya" 
nına yaklnıarak eğildi ve tunları 
mırıldandı: 

- Jak Kleman, bugün hangi 
yol ile Allahın ebediliğine erişece
ğini, en büyük teref> tan. ıöhret 
ve insanı saadete kavuıacağını öğ
reneceksin. Ruhani hükümdar 
bunları sana öğretecek. onu dinle. 

Melek derhal geriledi Jak Kle• 
man tU hayalin eriyip kayboldu• 
ğunu sandı. 

Yeniden oda aydınlandığı 2.a• 
man papas saçları dimdik olmuş, 

kendinden geçmit bir halde Me-. 
leğiıı kaybolduğu köıeye atıldı. 
Fakat orada yalnız bir duvar ve 
duvarın ilzerine asılmış bir halı 
vardı. 

ihtimal ki papas, görünenin bir 
hayal olduğuna kanaat getirmez• 
di. Fakat halmın arkasını yokh· 
yarak kapı veya buna benzer bir 
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tef görmeyince artık gördüğü §e

yin hakikaten bir melek olduğuna 
inandı. 

Alnındaki soğuk terleri silerek: 
- Allah atkma madam, oda 

karanlık olduğu zaman gözünüze 
hiç bir teY••• Meseli bir hayal fa· 
la,ı görünmedi mi? _ 

- Kendinize geliniz Jak Kle· 
man, oda. karanlık olmadı ki ... 

- Ne, bu oda biraz evvel ka• 
ranlık değil miydi? 

- Hayır! 

,' - Bu halının önünde bir hayal 
görmediniz mi? 

- Sizden ba§ka kimseyi görme· 
t!im. 

Jak Kleman: 
- Rabbim, aklımı mÜhafaza 

et. dedi. 
. - Bana inanınız, siz Allahın 
hizmeti için vücudunuzu vakfet· 
tikçe, o sizin aklınızı almaz. 

Kt:ıf.it: 

~ 
· - Ne yapmam lazım! diye ha· 

ğırdı. 

Birdenbire meleğin sfü:.lerini ha· 
tırlıyarak F austanın önünde diz 
~öktü, alnım ta dö§emeye kadar 
eğdi ve böyle bir halde: 

- Siz ruhani hükümdarsınız ! 
Biliyorum ve inanıyorum. Bana 
merhamet ediniz!. .. dedi 

Fausta dizleri dibinde duran 
papasa uzun uzun baktı. Fakat e· 
fer papas bu bakı§ın farkında ol· 
saydı, onda bir ıefkat eseri göre· 

:• 

miyecekti. Bu bakıtta kat'i bit 
karar ifadesi vardı. 

Fauıta, kenaiıine maliaus bir 
tavırla: 

- Size edilecek: olan merhamet 
değil, gıptadIT. Çünkü ıiz Allali 
tarafından kendi bir iti için seçi• 
len bir talili kulsunuz. dedi. 

Keıit r.efes nefese: 
- Buna emin misiniz? diye sor 

du. 

- Size demin gösternıit oldu· 
ğum hançer gibi bir hançeri lahuti 
bir elden almış olduğunuzu biliyo· 
rum. O hançerle Valvayı vuracak
sınız. 

Papaa hala tereddüt ettiğini bel· 
li eden bir tavırla: 

- Demek Allah, bir kralın öl· 
dürülmesine müsaade ediyor! de' 
di. 

- Eğer o kral Allaha karşı suç• 
lu ve asi ise, şüphesiz .. 

- Bu hareketim aff olunacak 
mı? 

- Şimdiden affolunmuftur. 
F austa hemen elini papaların 

takdis esnasında kullandıkları bir 
şekilde kaldırarak günah affı dua
!:IDI okudu. Jak Kleman bunu bü· 
yük bir hayretle dinliyordu 

P .ıpes nihayet: 
- Artık kalkınız. Lazım gelen 

silahJa ıimdi silahlandınız. Metin 
olutJ\IZ ve çabuk hareket ediniz, 
dedi 

Jak Kleman titriyen bir sesle: ' ' 

---- - - · . 
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- Hükümdarım: Allahın fU 
emrini bir kere daha tekrarlayınız. 
Bir kantıklık olmasın. Valvayı ne 
yapacağım? Hanri dö ValvaJ yani 
Fransa kralı üçüncü Hanriden 
bahtediyorum. Onu ne yapaca
ğım? dedi. 

F austa ikinci kere olarak par· 
nıağmda papalık yüzüğü parlı· 
yan eHni kaldırarak yavatÇa ve 
latir.ce: 

- Perkat işte diye mırıldandı. 
Ketit eğildi: 

- Emirleriniz nedir? Çünkü be
nim ~ibi zayıf ve yalnız bulunan 
bir ndam böyle bir işi tek başına 
ıbaıaramaz, dedi. 

- Y ann Şartre hareket edecek 
olan büyük alayla birlikte kalkıp 
gider5iniz. Alaya karı§ırsınız. Kim 
se sizden §Üphelenmez. Yolda 
kimsenin nazarı dikkatini çekme
meğe çalışınız. Halkın arasında 
gidiniz. Allahın kelamını ve yeni 
kilbenin istikbalini tatıdığınızı U · 

nutrnayıaız. 

Papas: 
- - Ya Şartre vardıktan sonra? 

dedi 
- Orl\da beni bulursunuz. [. 

· ğer melek yeniden size delalet 
etmezse o zaman ben siı.e rehber· 
lik ederim. 

J uk titriyerek: 
- Meleği bir daha görebilec'!k 

miy:m? dedi. 
- Umarım ki görürsünüz. Bir 

haya\ teklinde olma.sa bile marldi 
şekilde göreceksiniz. 

Bu sefer Jak, Faustanın üzeri• 
ne itimatsızlığı anlatan bir bakıt 

fırlatarak: 

- Ne madam, siz bu maddi VÜ.ıı 
cudu tamyor musunuz? dedi. 

- Sizin tanıdığınız şekilde . Si· 
zin gördüğünüz vücudü ba§ka bir 
zaman, hatka bir yerde sizin gib? 
gördüm. Mesele bu .• Sizin duyduk. 
lannızı ben de duydum. Bu gİ· 
bi ~eyler.-len şüphelenmemelisiniz 

Jak Kleman. Allahm bir takım me. 

lekler vasıtasiyle bizimle münase
bett~ bulunabileceğine inanmıyor 

musunuz? Ya biz, size bildirdiği 

miz emirleri hangi vasıta ile ah, 
yoruz? 

Keşiş: 

- Sizden §Üphelenme'ği Allali 
esirgesin! dedi. 

- O meleği maddi teklinde gÖ• 
rebilirsiniz, demekten maksadım 

Düşes dö Monpanyenin sizin ve 

bemm Şartrde bulunacağımızı sÖY• 

!emektir. 

Keşişin ıarı yüzü ::ızardı. Bakı .. 
tında hasıl olan ı§ığı göstermemek 
için gözlerini yere dikti. Ve yalnız 
şu kelimeyi mırıldandı: 

- Mari! .• 
O zaman Fausta acı acı gülüm~ 

sedi ve biraz sert bir sesle: 
- Bana bak! dedi. 
- Size bakıyorum ve sizde bü· 

yük bir kudret görüyorum. 


